หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำร
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรรัฐระยะสัน้
Principal Daily Treasury Fund (PRINCIPAL TREASURY)

• กองทุ นเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรรัฐ ระยะสัน้ สำมำรถลงทุ นในต่ ำงประเทศได้ บำงส่ว นไม่เกิ น ร้อ ยละ 50 ของมูล ค่ ำ
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ดังนัน้ หำกมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศกองทุนจะป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ทัง้ หมด หรือเกือบทัง้ หมด ดังนัน้ กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนน้ อยมำก
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่ำกำร
ลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่ อำจเกิ ดขึ้นจำก
กำรลงทุนได้
• ในเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดผู้ลงทุนอำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนได้ตำมที่มีคำสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อ
มีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รอง
ถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอ
ขำยนัน้
• บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดำเนิ นกำรตำมคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทำให้บริษัทจัดกำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรมีควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย ควำม
เสี่ยงด้ำนภำษี หรือควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมำยอื่นทัง้ ในและต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลควำมเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• บริ ษัท จัดกำรได้ เปลี่ ยนชื่ อจำก บริ ษัท หลักทรัพ ย์จดั กำรกองทุ น ซี ไอเอ็ม บี-พริ น ซิ เพิ ล จ ำกัด เป็ น บริ ษัท หลัก ทรัพ ย์
จัดกำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษำยน 2562 เป็ นต้นไป
• แม้ว่ำกองทุนรวมตลำดเงินลงทุนได้เฉพำะทรัพย์สินที่มีควำมเสี่ยงตำ่ แต่กม็ ีโอกำสขำดทุนได้

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 13 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภำคม 2565
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จัดตัง้ และจัดการโดย

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิล จำกัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทั ่วไป

สถำนที่ติดต่อซื้อขำยหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิลแต่งตัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

หนังสือชีช้ วนฉบับนี้รวบรวมขึน้ โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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7
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การจ่ายเงินปั นผล
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
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16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน
16.2. เงื่อนไขพิเศษ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุ น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง
17.1. ชื่อบริษทั จัดการ
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
17.5. ทีป่ รึกษา
17.6. ผูส้ อบบัญชี
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
ข้อกาหนดอื่นๆ
การดาเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด
ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
ข้อผูกพัน
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รำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรรัฐระยะสัน้
คำจำกัดควำม :
โครงการ
กองทุน กองทุนเปิ ด กองทุนรวม
หน่วยลงทุน
บริษทั จัดการ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
หมายถึง กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หมายถึง ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
หมายถึง บริษทั บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หมายถึง บุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าทีข่ าย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หมายถึง ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐ
ระยะสัน้
บริษทั จดทะเบียน
หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญาต
ให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ขึน้ ทะเบียน
หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์ซ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทาการ
หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษทั จัดการ
วันทาการซื้อขาย
หมายถึง วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอียดโครงการ ยกเว้น วันหยุดตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และหรือวันทีบ่ ริษทั
จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือ
คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และหรือ วันทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศให้บริษทั จัดการหยุดรับคาสั ่ง
รับ ซื้อคืน ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการ
วันทาการขายหน่วยลงทุน
หมายถึง ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
ราคาขายหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้
วันทาการขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ณ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หมายถึง ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกทีก่ าหนดใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
แก้ไขราคาย้อนหลัง

หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุน
ทีถ่ ูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีร่ าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

1

การชดเชยราคา

บริษทั ย่อย

กิจการ

สถาบันการเงิน
สมาคม

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ธนาคารพาณิชย์

หมายถึง การเพิม่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ้อื หรือผูข้ ายคืน
หน่วยลงทุนทีม่ รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
กับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวน
หน่วยลงทุน
หมายถึง บริษทั จากัดทีต่ ลาดหลักทรัพย์จดั ตัง้ ขึน้ และถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
จากัดนัน้
หมายถึง บริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ทีม่ ี
หลักทรัพย์ซ้อื ขายในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั
มหาชน จากัด
หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ
สถาบันการเงิน
หมายถึง สมาคมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั อนุญาตและจด
ทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภททีเ่ กี่ยวกับการจัดการลงทุน
หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

“กองทุน buy & hold”

กองทุนทีม่ ุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้จนครบ
กาหนดอายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน หรือ
ครบอายุของกองทุน

“กองทุนตลาดเงินทีก่ าหนดราคาหน่วย
ลงทุนคงที”่

กองทุนทีม่ นี โยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนตลาดเงินตามประกาศ
การลงทุน ซึ่งกาหนดราคาหน่วยเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงทีต่ ลอดเวลา

“กองทุนปลายทาง”

กองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และให้หมายความรวมถึงกองทุนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการลงทุนร่วมกันของ
ผูล้ งทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
และไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการ
ลงทุน (collective investment scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนทีก่ องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟี ดเดอร์ มีการลงทุนใน
กองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1)
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นัน้
“การชดเชยราคา”

การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยของผูซ้ ้อื หรือผูข้ ายคืนหน่วยทีม่ รี าคาหน่วยไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยทีไ่ ม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง แทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วย

“เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้”

เงินได้จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่น
รายได้ทเี่ กิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ตลอดจนดอกผลทีไ่ ด้
จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินสารอง (ถ้ามี) หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการ
ได้มา การมีไว้ หรือการจาหน่ ายทรัพย์สนิ นัน้

“เงินสารอง”

จานวนเงินทีต่ งั ้ สารองเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ที่ได้จากการ
รับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่น

“เงินสะสม”

เงินสะสมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

“เงินจาก PVD”

(1) เงินที่ RMF รับโอนจาก PVD
(2) เงินตาม (1) ที่ RMF รับโอนต่อเนื่องจาก RMF อื่น
(3) ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตาม (1) และ (2)

“ฐานะการลงทุนสุทธิ”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ ห้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบั
ทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
(1) ตั ๋วเงินคลัง
(2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หรือหุน้ กู้ ที่
กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็ นผูม้ ภี าระ
ผูกพัน

“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ”

ตราสารทีม่ รี ูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยทีร่ ฐั บาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตรา
สารทีอ่ อกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของประเทศนัน้

“ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง”

ตราสารทางการเงินหรือสัญญา ซึ่งมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทีม่ ลี กั ษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย โดยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดังกล่าวมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(1) ทาให้การชาระหนี้ทกี่ าหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือสัญญา
ดังกล่าวไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากปั จจัย
อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านัน้ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน ราคาหลักทรัพย์ หรือดัชนีราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้น
(2) มีลกั ษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสีย่ งทีไ่ ม่สมั พันธ์กบั ตราสารทาง
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การเงินหรือสัญญาดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
(3) เป็ นผลให้สถานะความเสีย่ งโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงิน
หรือสัญญาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
“บลจ.”

บริษทั หลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนรวม

“บริษทั นายหน้า”

บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนี้
(1) บริษทั หลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(2) บุคคลทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
การเป็ นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือได้รบั การจด
ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็ น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ประกาศที่ ทน. 11/2564”

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี)

“ประกาศที่ สน. 9/ 2564”

ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ถ้ามี)

“ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”

บุคคลทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทาหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืน
หน่วย แล้วแต่กรณี ของกองทุน

“ราคาหน่วย”

ราคาขายหน่วย หรือราคารับซื้อคืนหน่วย

“สมุดทะเบียน”

สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยของกองทุน

“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานอง
เดียวกัน

“สิทธิเรียกร้อง”

สิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื ของสถาบันการเงิน

“average actual leverage”

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง

“benchmark”

ตัวชี้วดั ของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีทมี่ ีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้

“complex strategic investment”

นโยบายการลงทุนทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน

“derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

4

“ETF”

กองทุนอีทเี อฟตามประกาศการลงทุน

“exotic derivatives”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน

“LTF”

กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามประกาศการลงทุน ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)

“portfolio turnover ratio”

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

“price index”

ดัชนีทสี่ ะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นองค์ประกอบของ
ดัชนี

“RMF”

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามประกาศการลงทุน

“RMF for PVD”

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีร่ บั โอนเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

“SSF”

กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน

“total return index”

ดัชนีทใี่ ช้วดั ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์
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1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Principal Daily Treasury Fund
ชื่อย่อ : PRINCIPAL TREASURY
ประเภทโครงการ : โครงการเปิ ด
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
กาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
อายุโครงการ : อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : เงื่อนไข(อายุโครงการ) : ไม่มี
ลักษณะโครงการ : ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงิ นทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จำนวน ประเภท รำคำของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำย :
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

จานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
จานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย
ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งซื้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั ่งขายคืน : ไม่กาหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า: ไม่กาหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลักษณะ
พิ เศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่ จะลงทุน :
3.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เป็ น ทางเลือ กในการลงทุ น ในตลาดเงิน ให้ แก่ ผู้ล งทุ น ที่ส ามารถรับความเสี่ย งได้ในระดั บต่ า สร้างผลตอบแทน
สม่าเสมอ และมีสภาพคล่องสูงโดยผูล้ งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรือลงทุนได้ทุกวันทาการ
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : 3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ทีม่ กี ารลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสีย่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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3.5

นโยบายการกู้ยมื (ถ้ามี) : บริษทั จัดการอาจกู้ยมื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กาหนด ทัง้ นี้ จะทาเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ ง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active
management)
3.9 ดัชนีช้วี ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าว
ผ่ านการลงประกาศในเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท จัดการ ภายในเวลาที่ผู้ล งทุ น สามารถใช้ประโยชน์ จากข้อ มู ล ในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ย วกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุ นรวม และ/หรือ การเปลี่ย นแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของ
ตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้
ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ วงหน้ าผ่ านการประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัท จัดการ ภายในเวลาที่ผู้ ล งทุ น สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุ น มีน โยบายการลงทุ น ในหรือ มีไ ว้ซ่ึงตราสารภาครัฐ ตั ๋วเงินคลัง พัน ธบัต รรัฐบาล พัน ธบัตรธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน ทัง้ นี้จะมีมูลค่าทรัพย์สนิ รวมกัน
โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่
มีก ฎหมายเฉพาะจัด ตั ง้ ขึ้น หรื อ หลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น อื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ื น ตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Hedging) และจะไม่
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์
ต่อกองทุนโดยรวมบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ ก้ไข เปลี่ยนแปลงของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนก่ อนการดาเนินการ ทัง้ นี้
ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ ๆ โดยคานึงถึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถอื ว่าเป็ นการดาเนินการทีผ่ ิดไปจาก
รายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. มีการลงุทนเป็ นไปตามเงื่อนไขนี้
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
1.2 ตราสารหนี้ทมี่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ทัง้ นี้ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องไม่เป็ น
หุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิหรือตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะด้อยสิทธิในทานองเดียวกับหุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั ๋วเงินคลัง
1.2.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กู้แปลงสภาพ หุน้ กู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 B/E
1.2.5 P/N
1.2.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ กู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทมี่ ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
1.2.8 ตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงาน
กาหนด
1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์(securities lending) โดยหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื เป็ นตราสารหนี้
1.6 ทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับ 1.1 - 1.5 ตามทีส่ านักงานกาหนดเพิม่ เติม
2.ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดทีก่ องทุนลงทุนตามข้อ1. ต้องมีportfolio duration ในขณะใดๆ ≤ 92วัน
3.กรณีเป็ นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้(ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่า
เงินฝาก (ไม่รวมกรณีทผี่ อู้ อกหรือคู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็ นประกันเงินฝากหรือตราสาร
นัน้ ) (3) reverse repo หรือ (4) securities lending ต้องมีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี
ดังนี้
3.1 มีcredit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้
3.2 มีcredit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
3.3 มีcredit rating ทีเ่ ทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
4.มีการลงทุนในทรัพย์สนิ หรือถือครองทรัพย์สนิ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกัน มากกว่า
≥ 10% ของ NAV
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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(1) เงินสดสกุลเงินบาท
(2) เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงิน
ฝากในบัญชีเงินฝากประจาหรือเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MMF
(3) ตั ๋วเงินคลังทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
(4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือ
ไม่เกิน 1 ปี
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E หรือ P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี าร
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตรา
สารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดย
ข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ของ MMF
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงิ นฝำก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
9. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 8
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทสี่ ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ต้องมี Credit Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน บัตรเงิน ฝาก หรือ หุ้น กู้ร ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัท เงิน ทุ น หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
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2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ ีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ น
ตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญา หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น Issuer Rating ต้องเป็ น Credit Rating ที่
ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
(2) มี guarantor rating อยู่ในอันดับ Investment Grade โดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดของกองทุนรวมตลาด
เงิน MMF
2.5 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขน้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ีขอ้ มูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) มี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้
(2) มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะยาว
(3) มี Credit Rating ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบ
ไว้
2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ขี อ้ มูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) มี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้
(2) มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะยาว
(3) มี Credit Rating ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน Reverse Repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ว่ าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตามวิธกี าร ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุนชาระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม Reverse Repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate))
4.4.2 ในกรณีทมี่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ สิน้ วัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน (1) บริษทั จัดการต้องเรียกให้
คูส่ ญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ในการทา Reverse Repo ให้แก่กองทุน
เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือ ตราสารที่ซ้อื และทรัพย์สิน ที่โอนมาดังกล่าวเป็ น ไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณี
ตามข้อ 4.4.3
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4.4.3 ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน มีมูลค่า
น้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึง
ปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษทั จัดการจะไม่ดาเนินการตามข้อ 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ทกี่ องทุนพึงได้รบั จาก Reverse Repo จนถึงวันทีม่ กี ารคานวณ
4.5.2 คานวณเป็ น รายธุ รกรรม หรือคานวณรวมเป็ น ยอดสุท ธิของ Reverse Repo ทุกธุร กรรมที่กองทุน มีอยู่ กับ
คู่ ส ัญ ญารายเดี ย วกั น และมี ข้อ ตกลงกาหนดให้ ส ามารถบัง คับ ช าระหนี้ ต ามธุ ร กรรมใดธุ ร กรรมหนึ่ ง จาก
หลักทรัพย์ ห รือ ตราสารที่ซ้อื หรือ ทรัพ ย์ สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ ามี) ของธุร กรรมที่เกิดจาก Reverse Repo
รายการอื่นได้
4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทคี่ ู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการ
ในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื ต้องเป็ นตราสารหนี้ และต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกัน
ดังนี้
(1) เงินสด
(2) ตราสารภาครัฐไทย
(3) ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน. หรือ
ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
(4) ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ ีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออก
ตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
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(5) ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ ในอัน ดับ แรก โดยกรณี ที่ เป็ น Issuer Rating ต้ อ งเป็ น Credit
Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ Investment Grade โดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดของกองทุนรวม
ตลาดเงิน (MMF)
(6) ตราสารหนี้ ที่ มี Credit Rating อยู่ ในอัน ดับ Investment Grade โดยต้ อ งเป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดของ
กองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
(7) หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
(8) หุน้ จดทะเบียนใน SET ที่มรี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
(9) หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุ นมีกรรมสิทธิ ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธีอ่นื ซึ่งจะมีผลให้ บลจ.
สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิ ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ ได้
เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(2) บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วแลกเงิน ดังนี้
2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ี
ภาระผูกพัน
2.2 P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ
กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.3 P/N ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ ใ นอัน ดับ แรก โดยกรณี ที่ เ ป็ น Issuer Rating ต้ อ งเป็ น
Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.3.2 มี guarantor rating อยู่ ในอัน ดับ Investment Grade โดยต้ อ งเป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ ก าหนดของ
กองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
(3) ตราสารภาครัฐไทย
(4) Reverse Repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์
และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน ดังนี้
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น Credit Rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณี ที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (Spot Price)
หรือ ราคาสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Futures Price) ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่น ที่ไ ม่ ใช่ ดัช นี หรือ Underlying ที่เป็ น
องค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) Derivatives on Organized Exchange
(2) OTC Derivatives ดังนี้
2.1 กรณี เป็ น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคารพาณิ ชย์. ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผูค้ า้ Derivatives
2.2 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี Underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ Derivatives มี Underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูล ของ Underlying หรือปั จจัยต่างๆที่
นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนี ให้เ ป็ นปั จ จุบัน ตามความเหมาะสมขององค์ ประกอบของดัช นี ทัง้ นี้
Underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด ในกรณีทเี่ ป็ นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคาหรือ
น้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญา
นัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที่มคี วามน่ าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทัง้ นี้ หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มีมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ ีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใด
สินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่ างประเทศ หรือคานวณจากราคาสิน ค้ าและบริการที่ บริษัท จัดการแสดงให้เห็น ได้ว่ าวิธีการ
คานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้อง
ชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณี ที่บริษัทจัดการ ลงทุ นใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ ใช่สิ่งเดียวกับทรัพ ย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุ น ใน
Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
ข้อกำหนดพิ เศษ
1. ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนต้องมี Portfolio Duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 วัน
2. กรณีเป็ นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีทผี่ อู้ อก
หรือคู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็ นประกันเงินฝากหรือตราสารนัน้ ) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขาย
คืน (Reverse Repo) ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือ ธุรกรรมประเภท Derivatives
ต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
2.1. มี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้
2.2. มี Credit Rating อยู่ใน 3 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะยาว
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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2.3. มี Credit Rating ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ตามที่ CRAได้เปรียบเทียบไว้
3. มีการลงทุนในทรัพย์สนิ หรือถือครองทรัพย์สนิ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกัน ≥ 10% ของ NAV
3.1 เงินสดสกุลเงินบาท
3.2 เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจา
หรือเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MMF
3.3 ตั ๋วเงินคลังทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
3.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวรวมกันต้ อง ≤ 50% ของมูลค่า
ทรัพ ย์ สิน สุท ธิ และ บริษัท จัดการต้ องมีม าตรการป้ องกันความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น (Currency Risk) เต็มจานวน
ตลอดเวลาทีม่ กี ารลงทุนดังกล่าว โดยการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives ทีม่ ี Underlying เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุ นในตราสารหรือ สัญ ญาในต่ างประเทศ ตราสารหรือ สัญ ญาดังกล่าวต้ องเสนอขายหรือ เป็ นการท า
สัญญาในประเทศที่มีห น่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ที่เป็ น สมาชิกสามัญของ IOSCO
หรือทีม่ กี ารซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE
กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนเป็ นไปตำมเงื่อนไขดังนี้
1. มีการลงุทนเป็ นไปตามเงื่อนไขนี้
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
1.2 ตราสารหนี้ที่มีกาหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ทัง้ นี้ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องไม่เป็ นหุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ
หรือตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะด้อยสิทธิในทานองเดียวกับหุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั ๋วเงินคลัง
1.2.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กู้แปลงสภาพ หุน้ กู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 B/E
1.2.5 P/N
1.2.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ กู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทมี่ ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
1.2.8 ตราสารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงานกาหนด
1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์(securities lending) โดยหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื เป็ นตราสารหนี้
1.6 ทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับ 1.1 - 1.5 ตามทีส่ านักงานกาหนดเพิม่ เติม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ กู ต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดย
ข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ั ่งจ่ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ในต่ำงประเทศของ MMF อื่น
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานต่างประเทศ ที่กากับดู แลด้านหลักทรัพย์
และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
ทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล ทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO
1.1.2.3 ในกรณี ที่ MF ไปลงทุ นในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่ างประเทศดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อย
ของประเทศนัน้
1.1.3 ประเทศที่กากับดู แลการเสนอขายหน่ วยดังกล่ าวมีม าตรการให้ความคุ้ม ครองผู้ลงทุ น อย่ างเพีย งพอ ทัง้ นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
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1.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุ นของ MF ในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการกู้ยืมไว้
เฉพาะกรณีมเี หตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุน ในทรัพย์สิน เมื่อ ใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผ ลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของ MF หรือ PVD นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product
limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่มุ่งเน้น ลงทุน ในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภท
และชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน
(pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่กองทุนทีม่ ีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีทมี่ ีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล
เหตุผลความจาเป็ นและค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงิ นฝำกต่ ำงประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากต่างประเทศของผูร้ บั
ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
9. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 8
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (Reverse Repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน
ดังนี้
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน ดังนี้
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น Credit Rating หรือ credit event เป็ นต้น
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1.5 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (Spot Price)
หรือราคาสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ที่
เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2 เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) Derivatives on Organized Exchange
(2) OTC Derivatives ดังนี้
2.1 กรณีเป็ น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคาร
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผู้คา้ Derivatives
2.2 กรณีเป็ น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิติบุคคลที่ได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ ภายใต้การกากับดูแ ลโดยหน่ ว ยงานกากับดู แ ลด้านหลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้า
นัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี Underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ Derivatives มี Underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรือปั จจัยต่าง ๆ
ที่น ามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนี ให้เป็ น ปั จ จุบัน ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัช นี
ทัง้ นี้ Underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดในข้อ 3.2 (1)
ข้ อ 1.1 การพิ จ ารณาการกระจายน้ า หนั ก ตามข้ อ 3.2 (1) ข้ อ 1.1 และ ข้ อ 3.2 (1) ข้ อ 1.2 ไม่ ต้ อ งน า
องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
(2) ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคาหรือ
น้ามันดิบ
(3) ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2(1) และ 3.2(2) ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้
โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนัน้
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3.3 เป็ นดัชนีที่ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ ีความน่ าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษทั ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มกี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
(1) ราคาปั จจุบนั (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
(2) ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
(3) ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนี สนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5 (2)
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนี เงินเฟ้ อ ดัช นีดงั กล่าวต้ องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัทจัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มคี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อ ภาระที่กองทุนอาจ
ต้อ งชาระหนี้ ต ามข้อ ตกลงเมื่ อ Derivatives สิ้น สุ ดลงไว้ต ลอดเวลาที่ได้ล งทุ น ใน Derivatives นั น้ และเป็ น ไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน
Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7 หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit Derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้
(1) Credit Default Swap : ซึ่ ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ ซ้ื อ ประกั น ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผู้ขาย
ประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้น
โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุด
ในวัน ครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ ว่า obligation จะมีเพีย งรายการเดียว (Single Name Credit Default
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีห น้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit
event ขึ้น กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ ง เป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือ เมื่อ เกิด credit
event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สิน ทรัพ ย์ ร ายนั ้น แต่ ข้อ ตกลงจะครบกาหนดเมื่ อ เกิด credit event ขึ้น กับ obligation ทุ ก รายการในกลุ่ ม
(Proportionate Credit Default Swap)
(2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้อื ประกันความเสี่ยงของสิน ทรัพย์อ้ างอิ งที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและ
ส่วนที่เพิ่ม ขึ้น (ถ้ ามี) ของมู ลค่ ายุ ติธ รรมของสินทรัพ ย์ อ้างอิงให้กับผู้ ขายประกัน ความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด
credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
(1) มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น
(2) ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ credit Derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
(3) ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ข้อกำหนดพิ เศษ
1. ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนต้องมี Portfolio Duration ในขณะใดๆ ≤ 92 วัน
2. กรณีเป็ นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีทผี่ ู้ออก
หรือคู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็ นประกันเงินฝากหรือตราสารนัน้ ) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(Reverse Repo) ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือ ธุรกรรมประเภท Derivatives ต้องมี
Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
2.1. มี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้
2.2. มี Credit Rating อยู่ใน 3 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะยาว
2.3. มี Credit Rating ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
3. มีการลงทุนในทรัพย์สนิ หรือถือครองทรัพย์สนิ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกัน ≥ 10% ของ NAV
3.1 เงินสดสกุลเงินบาท
3.2 เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจา
หรือเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MMF
3.3 ตั ๋วเงินคลังทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
3.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวรวมกันต้อง ≤ 50% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ บริษทั จัดการต้องมีมาตรการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เต็ม
จ านวนตลอดเวลาที่ มี ก ารลงทุ น ดัง กล่ า ว โดยการเข้ า เป็ นคู่ ส ัญ ญาใน Derivatives ที่ มี Underlying เป็ นอัต รา
แลกเปลี่ยนเงิน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุ นหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื เพื่อเป็ นทรัพ ย์สินของกองทุนรวม
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ประกาศกาหนดดังต่ อไปนี้ ในกรณี ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัต ราส่ วนการลงทุ น
บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก
หน่วย CIS ทีเ่ ป็ น MMF ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ตราสารหรือสัญญาดังนี้
5.1 ตราสารหนี้ทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.1.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.1.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตาม
แบบ filing
5.1.3 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็ นบุคคลดังนี้
5.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
5.1.3.2 ธนาคารออมสิน
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.1.3.9 บล.
5.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ เป็ น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 15%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
Credit Rating แบบ National Scale
ซึ่งประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign
rating อยู่ในระดับที่ Investment
grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

สมาชิก
5.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.10
5.2 Reverse Repo
5.3 OTC Derivatives
6
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)
ไม่เกินร้อยละ 5
หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

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

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย
หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษทั เงินทุน
1.4 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ ์มาจากคู่ส ัญญาตาม Reverse
Repo หรือ Securities Lending หรือ Derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 ตั ว๋ แลกเงิน ตั ว๋ สัญ ญาใช้ เ งิน ที่ มี เ งื่ อ นไขห้ ามเปลี่ ย นมื อ แต่ MF ได้
ด าเนิ น การให้ มี ก ารรับ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งในตราสารได้ ต ามวิ ธี ก ารที่
กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ปี บัญ ชี เว้น แต่ เป็ น MF ที่มีอ ายุ
โครงการ < 1 ปี ให้ เ ฉลี่ ย ตาม
รอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่
อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6
เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุ
โครงการ ≥ 1 ปี
รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตรำส่วน (% ของ NAV)
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ทีล่ งทุนใน
B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ อี ายุไม่เกินอายุกองทุน
หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน Derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
Reverse Repo
ไม่เกิน 25%
Securities Lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกิน 20%
6.1 ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน
6.2 ตราสาร Basel lll
6.3 Derivatives ทีม่ ี Underlying เป็ นตราสารตาม 6.1-6.2
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MFไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ
Product Limit

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน

7

Derivatives ดังนี้
7.1 การเข้าทาธุรกรรมDerivatives ทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสีย่ ง (Hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (Concentration Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตราสาร Basel III
และศุกกู ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้
ภาครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

อัตรำส่วน
1.1 ไม่ เ กิน 1 ใน 3 ของมู ล ค่ าหนี้ สิ น ทางการเงิน (financial
liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนามู ลค่าหนี้สินทางการเงิน ดังกล่ าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ข้ อ มู ล หนี้ สิ น ทางการเงิ น นั ้น จะต้ อ งเป็ นข้ อ มู ล ที่ มี ก าร
เผยแพร่ เป็ น การทัว่ ไป และในกรณี ที่ผู้อ อกตราสารไม่ มี
หนี้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยในงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีล่าสุด รวมถึงกรณี ย ังไม่ ครบกาหนดการ
จัด ท างบการเงิ น ในครัง้ แรกของผู้ อ อกตราสาร ให้ ใ ช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ใน
กรณี ที่ผู้อ อกตราสารได้มี การยื่น แบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสาร
ที่ อ อกให ม่ และมี Credit Rating อยู่ ใน ระดั บ ต่ ากว่ า
Investment Grade ห รื อ ไม่ มี Credit Rating ให้ บล จ.
ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ ก ารจั ด การของ บลจ. ราย
เดีย วกัน รวมกัน ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น รายครัง้ เว้นแต่ กรณี ที่ผู้
ออกตราสารได้ มี ก ารยื่ น แบบ Filing ในลั ก ษณะเป็ น
โครงการ (Bond Issuance Program) ให้ พิ จ ารณาเป็ น
รายโครงการ (อัต ราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตรา
สารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้)
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิ จสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบัน การเงิน ระหว่ างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะท านอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
- ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ข องจ าน วน ห น่ วย CIS ทั ้ง ห ม ดข อ ง
MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุ นในหน่ วย CIS ของกองทุ นที่ มี ล ั ก ษ ณ ะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หมายเหตุ: *หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International
Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ น
ต้น

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรื่อง การลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการได้ลงทุนในทรัพย์สนิ เพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนซึ่งได้จากการ
คานวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วัน แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 5 วันทาการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าว และสาเหตุทไี่ ม่สามารถดารงอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนดังกล่าวตามทีก่ าหนดรวมทัง้ จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบรอบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้อายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกิน 92 วัน ภายในโอกาสแรก
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว
เว้นแต่ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1 (2) หรือ บริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของ
ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว
ทัง้ นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
(3) จัดทารายงานเมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าวของกองทุนรวมและวันทีส่ ามารถแก้ไขได้ และดาเนินการตามข้อ 1 (1) โดยอนุโลม
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าวให้เป็ นไปตามทีก่ าหนด ให้บริษทั
จัดการปฏิบตั ิให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยไม่ต้องคานึงว่าระยะเวลาตามข้อ 1 (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่
(1) จัดทารายงานเมื่ออายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 4 เดือน และทุกครัง้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
เกิน 1 เดือน ตามลาดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มสี าระสาคัญตาม ข้อ 1 (1) โดยอนุ โลม
(2) ดาเนินการตามข้อ 1 (1) โดยอนุโลม
2. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เี่ ปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่
บริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า
30 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตมิ คี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไป
จนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
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แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณี
ดังกล่าว
3. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนดเว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 4
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตาม
ข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขให้
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตามข้อ (3) บริษทั จัดการต้อง
จัดทารายงานข้อมูลตามข้อ (4) พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหนุ้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ เป็ น
หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
4. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎ
กรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่
เกี่ยวข้อง แต่ทงั ้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
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(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ ีการลงทุนตามข้อ 4 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2(2) หรือข้อ 3(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์
ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่ าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ใน
การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามที่ บลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1.

ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั
จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(1.2) ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ ส ัด ส่ ว นการลงทุ น ของกองทุ น เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น หรื อ ด าเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลา
ระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุน
จาเป็ นต้อ งรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุ นท าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน รวมตามวรรคหนึ่ง บริษัท จัดการต้ องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแ ก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุ นรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดย
วิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่ วยลงทุน ทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณี ที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ
บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
4. กำรแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3 รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
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5. กำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุ น บริษัทจัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบ พร้อมกับคา
สั ่งซื้อหน่ วยลงทุนให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะ
ผูส้ ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ
ส าหรับ ผู้ ส ัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ย ัง ไม่ เ คยเปิ ดบัญ ชี ก องทุ น รวม จะต้ อ งเปิ ดบัญ ชี ก องทุ น รวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิตบิ ุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม
้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
5.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
5.2.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี)
และนาส่งได้ที่
(1) บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2) สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้
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วันเวลาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและ
เวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่ อนสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ครัง้ แรก ในกรณี ที่สามารถจ าหน่ ายหน่ วยลงทุ นได้เต็มตามจ านวนเงินทุ นโครงการที่ กาหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่
ต่ากว่า 1.00 บาท
กำรส่งคำสังซื
่ ้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นาเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จากการ
เลิกกองทุนเมื่อครบกาหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผู้ส นใจลงทุ น สามารถส่ ง คาสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น พร้อ มเอกสารประกอบตามที่บ ริษั ท จัด การ
กาหนด (ถ้ามี) พร้อมชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่ว ย
ลงทุ น ได้ที่ บ ริษัท จัดการหรือ ผู้ส นั บสนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คืน โดยช าระด้ว ยเงิน สด เช็ ค
ดราฟต์ คาสั ่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษัท
จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
(2) กรณี ซ้ือ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านบริษั ท จัดการและผู้ ส นั บ สนุ น การข ายหรือ รับซื้ อ คืน ที่ไ ม่ ใ ช่
ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จ ากั ด (มห าชน) สั ง่ จ่ า ยเพื่ อเข้ า บั ญ ชี อ อม ทรั พ ย์ ชื่ อ
บัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
(3) บัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษทั
จัดการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถ
เรีย กเก็บเงิน ค่ าซื้อ หน่ วยลงทุ น ได้ หากถู กปฏิเสธการจ่ ายเงิน บริษั ทจัดการจะยกเลิก
รายการสั ่งซื้อนัน้ สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถ
สั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอีย ดในคาสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น และ
เอกสารการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น ที่บริษัท จัดการกาหนด และหลักฐานการช าระค่ าสั ่งซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ตามวิธีก ารที่ บ ริษั ท จัด การยอมรับ ส่ ง โทรสารไปยัง บริษั ท จัดการหรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3 เมื่อบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนจากผู้ส ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน จะ
มอบสาเนาคาสั ่งซื้อให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
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5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
5.2.3.1 การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นของผู้ส ั ่งซื้อจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้ องครบถ้ วน และบริษัทจัดการ
ได้รบั เงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือ นายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจัดสรรหน่ ว ย
ลงทุนให้ผูส้ ั ่งซื้อแล้ว สิทธิข องผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วย
ทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
5.2.3.2 ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อนัน้ และกรณี
ทีเ่ ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อภายใน 15 วันนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
5.2.3.3 บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่ ร บั คาสั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ที่มีมู ล ค่ าตัง้ แต่ ร้อ ยละ 5 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ ของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
5.2.3.4 ในกรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุ น บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่ ดาเนิ น การตามคาสั ่งซื้ อหน่ ว ยลงทุ น นั น้ ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
5.2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษัทจัดการ
ได้ร ับช าระเงินค่ าซื้อ หน่ วยลงทุ นแล้ว ในกรณี ที่การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน นั น้ มีผ ลให้จ านวนหน่ ว ย
ลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุ นที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัท จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้ส ัง่ ซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อ นได้ก่อน” ตามวัน ที่
ได้รบั คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากในกรณี ทมี่ ีการสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุ นไม่เพียงพอต่อ การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งซื้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ (Pro Rata)
5.2.4.2 ในกรณี ที่จ านวนเงินที่ร ะบุในคาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ นของผู้ส ั ่งซื้อไม่ ตรงกับจานวนเงินค่ าซื้อหน่ ว ย
ลงทุน ที่บริษัท จัดการสามารถเรีย กเก็บได้จริงภายในวันและเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน ครัง้ แรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษัทจัดการสามารถเรียก
เก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
5.2.4.3 ในกรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั ่งซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสีย งของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือ ไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
5.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
5.2.5.1 เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณี ดังต่อไปนี้
ให้การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณี ที่เ ป็ น กองทุ น รวมเพื่อ ผู้ล งทุ น ทัว่ ไปมีการจ าหน่ ายหน่ วยลงทุ น ให้ ผู้ล งทุ น ได้ไ ม่
ถึง 35 ราย
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บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง
ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วย
ลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้อหน่ วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืน
เงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการ
เอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัต ราไม่ต่ ากว่า ร้อยละเจ็ดครึ่งต่ อ ปี นั บ แต่ วนั ที่ครบ
กาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตาม
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษัท จัดการดาเนิ นการเป็ น
อย่างอื่นได้
5.2.5.2 ในกรณีที่การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุน
ที่จ ดทะเบียนไว้ต่อ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กรณี อ่นื ใด ที่เป็ นเหตุให้บริษัท จัดการ
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วน
ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจาเป็ นจนทาให้
ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงิ นค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผูส้ ั ่งซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่า
สั ่งซื้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณา
จ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารที่บริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั
จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุ น โดยไม่ ถื อ ว่ าเป็ น การแก้ ไ ขโครงการ โดยบริ ษั ท จัด การจะปิ ดประกาศรายละเอีย ด
ล่วงหน้าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อนวัน เปลี่ย นแปลง ที่ที่ท าการทุ กแห่ งของบริษัท จัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. กรณี ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์
และหรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้
ไม่ว่าด้วยเหตุ ใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ ดาเนินการขายหน่ วยลงทุน ดังกล่าวให้ผู้
สั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ยินยอมและตกลงส่ งคาสั ่งซื้อ ตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัท
จัดการภายใน 3 วัน นั บแต่ว ันที่มีการส่ง คาสั ่งซื้อ ทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท จัดการได้
ดาเนินการตามคาสั ่งซื้อทางโทรสารของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและ
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ตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัท จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท จัดการจะ
ถือ ว่าผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้ม อบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท จัดการดาเนิ นการตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษัทจัดการจะเริ่มเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มิถุนายน 2552 เป็ นต้นไป
6.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผู้สนับสนุน การขาย
หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผู้ลงทุนควร
ทราบ พร้อมกับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ทสี่ นใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือ ชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุ นสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชี กองทุน รวม (เฉพาะผู้ส ั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการ
อาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
6.2.1.2 สาหรับผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนเป็ นนิตบิ ุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิ ชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อ ง
โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
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6.2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 การสั ่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุ นสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นและเอกสาร
ประกอบการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่มีบญ
ั ชีกองทุน กับบริษัทจัดการแล้ วสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ทาง
โทรสารได้ หรือ
3. วิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน
ผู้ส นใจลงทุน สามารถสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ นได้ในวัน ท าการขายหน่ วยลงทุ น ระหว่างเวลาเริ่ม ทาการ
ถึง 15.30 น.
ราคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1.00 บาท
กำรส่งคำสังซื
่ ้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นจะต้องช าระราคาซื้อ หน่ วยลงทุน ทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
(ถ้ามี) พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ได้
ทีบ่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสั ่งหัก
บัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษัท
จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณี ซ้ือหน่ วยลงทุ น ผ่ า นธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ ายเพื่ อเข้าบัญ ชี
กระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีซ้อื หน่ วยลงทุน กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะ
สัน้ ”
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่ านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สั ่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พริน ซิ
เพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
(3) บัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการ
จะระบุ รายละเอีย ดไว้ในหนั ง สือ ชี้ช วนส่ ว นสรุ ปข้อ มูล ส าคัญ โดยไม่ ถือ ว่าเป็ น การแก้ ไ ข
โครงการ
ทัง้ นี้ การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้อ งสามารถ
เรียกเก็บเงินค่ าซื้อ หน่ วยลงทุน ได้ภายในวัน เดียวกับวัน ที่ที่ร ะบุ ในคาสั ่งซื้อ หน่ วยลงทุ น
เท่านัน้
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สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตาม
วิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสั ่งซื้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ั ่งซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบ
สาเนาคาสั ่งซื้อให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสั ่งซื้อทางโทรสาร
6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
6.2.3.1 การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ ัง่ ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งซื้อถูกต้องครบถ้ วน และบริษัทจัดการได้รบั
เงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบีย นได้ท ารายการเพื่อ จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้
สั ่งซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการ
ซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสั ่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่ วยลงทุนแก่ผู้ส ั ่งซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้ และจะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนจากธนาคารผู้ เรียกเก็บ ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
6.2.3.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
6.2.3.3 ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิจ ารณาเห็น ว่ าคาสั ่งซื้อ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อกองทุ น หรือ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น
โดยรวม หรือ ท าให้เกิดความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ย งต่ อ ชื่อ เสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุ น บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะไม่ ด าเนิ น การตามค าสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น นั ้น ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
6.2.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุน
ของกองทุ นเกิน กว่าจานวนหน่ วยลงทุ น ที่จดทะเบียนไว้ต่อส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั ่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสั ่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมี
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุน
ทีส่ ั ่งซื้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อ (Pro Rata)
6.2.4.2 ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นของผูส้ ั ่งซื้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บริษัท จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวัน ท าการขายที่บริษัท จัดการทารายการ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็ บเงินค่าซื้อหน่ วย
ลงทุนได้จริง
6.2.4.3 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนของคาสั ่งซื้อนัน้ ๆ เว้น
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แต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัด สรรแล้ว
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
6.2.4.4 ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิจ ารณาเห็น ว่ าคาสั ่งซื้อ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรือ ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ น
โดยรวม หรือ ท าให้เกิดความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ย งต่ อ ชื่อ เสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ ทัง้ หมดโดย
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งซื้อก่อนการดาเนินการ
6.2.4.5 บริษทั จัดจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
6.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีทกี่ ารสั ่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียน
ไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือ ไม่จ ัดสรรทัง้ หมด บริษัท จัดการจะคืน เงินค่ าซื้อหน่ ว ยลงทุน ส่ว นที่ไม่ ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่ วนหรือ
ทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงิ นค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะผู้ส ั ่งซื้อ
ส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ั ่งซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่า
สั ่งซื้อตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ ั ่งซื้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงิน
ดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดย
ไม่ ถือ ว่ าเป็ น การแก้ ไ ขโครงการ โดยบริษั ท จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดล่ ว งหน้ า 7 วัน ก่ อ นวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้
ถือ หน่ วยลงทุน โดยไม่ ถือ ว่าเป็ น การแก้ ไขโครงการ โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดการ
ให้บ ริการดัง กล่ าว ล่ วงหน้ า 7 วัน ก่ อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ที่ ท าการทุ กแห่ ง ของบริษัท จัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อ ของผู้ส นั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน ที่ใช้ในการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุน เช่ น การเพิ่ม เติม
วิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถ
สั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิ ก ส์ท งั ้ หมดหรือ แต่ บ างส่ ว น เช่ น การซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ านเครื่อ งฝากถอนเงิน
อัต โนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพ ท์ (telebanking) อิน เทอร์เน็ ต
หรือสื่ออื่นใดทีม่ ีลกั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงาน
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3.

4.

5.
6.

7.

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่ าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อ นวัน เปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กรณีผู้ส ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนส่งคาสั ่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ยิน ยอมและตกลงส่ ง ค าสัง่ ซื้ อ ตัว จริง และเอกสารทัง้ หมดให้ บริษัท จัดการ
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสั ่ง
ซื้อทางโทรสารของผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการ
ไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความ
เห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการท า
ธุรกรรมใด ๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษัท จัดการจะไม่ ขายหน่ วยลงทุ นหากเกิดกรณี ตามข้อ “การไม่ข ายหรือไม่ รบั ซื้อ คืนหน่ วยลงทุ นตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน
ให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
ในกรณี ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจ าเป็ น ต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือ รับซื้อคืนหน่ ว ย
ลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามทีส่ านักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การซื้อขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียง
เท่าทีม่ ีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพัน
แล้ว

7. กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการจะเริม่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกภายใน 15 วันทาการ นับตัง้ แต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
7.3 วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4 รายละเอียดวิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
รายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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วิ ธีกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินหรือเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน อย่างใดอย่าง
หนึ่ ง โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืน หน่ วยลงทุ น (ผู้ถือหน่ ว ยลงทุน สามารถขอรับใบคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่
บริษัท จัดการอาจแจ้งเพิ่ม เติม ในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืน หน่ วยลงทุ น ที่บ ริษัท จัดการ
กาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เอกสำรประกอบกำรสังขำยคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนาส่งคาสั ่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณีผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณีผสู้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิตบิ ุคคล
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วันเวลำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คือ ทุกวันทาการของ
สัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 12.00 น
รำคำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทา
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ต่ ากว่ามูลค่าขัน้ ต่ าในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กำรชำระค่ำรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุ รกิจการจัดการ
กองทุ น ต่ างประเทศที่ มีล ักษณะในท านองเดีย วกับธุ ร กิจ การจัดการกองทุ น รวม และผู้ป ระกอบธุ รกิ จ ที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา เว้นแต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลา
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น
ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต บริษัทจัดการจะชาระ
เงินให้ผู้ขายคืน หน่ วยลงทุนภายใน 5 วัน ทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบั การ
ผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ป ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ต่างประเทศที่มีล ักษณะใน
ทานองเดีย วกับธุ รกิจ การจัดการกองทุ น รวม และผู้ประกอบธุร กิจ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่ง จะส่ง ผล
กระทบต่อการชาระราคา และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ
“การหยุดรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน” โดยบริษัท จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ น เช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ าย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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เฉพาะในนามผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือโดยน าเงินค่ าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญ ชีเงิน ฝากของผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุ น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นใน
อนาคต ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
โดยในกรณี ที่ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน เป็ น เช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายในนามผู้ถือ หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
จัดส่งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผสู้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าว
หรือบริษัทจัดการจะดาเนินการให้มีการหักกลบหนี้กันให้กับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการ
ในกรณี ที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีก องทุน รวมหรือกรณี อ่นื ใดที่บริษัท จัดการไม่ สามารถชาระ
เงิน ให้ผู้ข ายคืนหน่ ว ยลงทุ น ตามวิธี การในคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ น รวมของผู้ส ัง่ ขายคืนได้ บริษัท จัดการขอ
สงวนสิท ธิที่ จะพิ จารณาช าระค่ าขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ดัง กล่ าวด้ว ยวิธีการที่ บริษั ท จัดการเห็ น สมควร ทัง้ นี้
บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้ผู้ส นั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อคืน เป็ น ผู้ดาเนิ น การคืน เงิน ดังกล่ าวแก่ ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขในกำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
1. คาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสั ่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั และได้
ทารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถอื
หน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืน ทัง้ นี้ผสู้ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูง
กว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้
หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหรือมีจานวนต่ากว่าจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตาม
จานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายคืนหน่วยลงทุนของคาสั ่งขายคืนนัน้ ๆ เว้น
แต่บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการ
ขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น
แทนเงิน บริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่
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วันรับซื้อ คืนหน่ ว ยลงทุ น หรือโดยให้ผู้ส นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนเป็ นผู้ดาเนิน การน าส่ง เว้นแต่กรณี
บริษัทจัดการได้รบั การผ่อ นผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุ น และราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่ ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่ าและราคา
ดัง กล่ าวตามที่ไ ด้รบั การผ่ อ นผัน โดยมิใ ห้นั บรวมวัน หยุ ดท าการของผู้ประกอบธุร กิจ การจัดการกองทุ น
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดีย วกับธุรกิจการจัดการกองทุน รวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่ างประเทศซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การช าระราคา หรื อ โดยให้ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น เป็ น
ผู้ดาเนิน การนาส่ง และหรือ กรณีต ามข้อ “การเลื่อนกาหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน คืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน” และ “การ
หยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน จาก
หนั งสือ รับรองสิท ธิ ในหน่ ว ยลงทุ น เป็ น สมุ ดบัญ ชีแ สดงสิท ธิในหน่ วยลงทุ น หรือ รูป แบบอื่น ที่ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทาการทุกแห่ง
ของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ ของผู้ส นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ ใช้ในการรับซื้อคืน หน่ ว ย
ลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียด
การให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติม
วิธกี ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การขายคืนหน่ ว ยลงทุ นแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
1.2 การขายคืน หน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต
หรือสื่ออื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้ การให้บริการดัง กล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.3 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. กรณี ผู้ข ายคืน หน่ วยลงทุน ส่งคาสั ่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูล ไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดั เจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยัน ข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสั ่งขายคื นตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่มีการส่งคาสั ่งขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตาม
คาสั ่งขายคืนทางโทรสารของผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน
หรือบริษัท จัดการไม่ ได้ร ับเอกสารตัว จริ ง ไม่ว่ าด้วยเหตุ ใด บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือ หน่ วยลงทุ นได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ย นแปลงระยะเวลาทาการรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่ ง
ของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการท า
ธุรกรรมใดๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5. บริษทั จัดการจะไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
6. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามทีส่ านักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การซื้อขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียง
เท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพัน
แล้ว
7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม : 7.9 รายละเอียดเพิม่ เติม : 8. กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1 ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปิ ดให้บริการ ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
8.2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสั ่งซื้ อหน่ วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือ เอกสาร
อื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ในวัน และเวลาทาการ หรือช่อ งทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่ม เติมในอนาคต และสามารถสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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กาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คื น เมื่อบริษัท จัดการได้ท า
รายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ นให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผู้ส ั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุ นรวมให้ครบถ้ วน พร้อ มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอ
ขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
8.2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการ สามารถสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น หรือเอกสารอื่น ใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถขอรับได้ที่บ ริษั ท จัดการและผู้ส นั บสนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ในวัน และเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ที่บริษัท จัดการอาจแจ้งเพิ่ม เติมในอนาคต) พร้อ มเอกสารประกอบการสับเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืน
และบริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือคาสั ่ง
สับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น หรือ เอกสารอื่น ใดที่ บริษั ท จัด การกาหนด เมื่อ บริษั ท จัดการได้ท ารายการ
สับเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
8.2.3 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลำสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ต่อเมื่อเป็ นวันทาการขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งสับ เปลี่ยนหรือเอกสารอื่น
ใดที่บริษัท จัดการกาหนด (ถ้ ามี) ที่ส มบู ร ณ์ แ ละบริษั ท จัดการได้ รบั ช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ วยลงทุ น จาก
กองทุนต้นทาง หรือ
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.
รำคำสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่ วยลงทุ นจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขาย
หน่ วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ย นหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท จัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบู ร ณ์ แ ละบริษั ท จัดการได้ร ับช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ น ต้ น ทาง และได้ท ารายการ
สับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทา
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการได้รบั คาสั ่งสับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์ และได้ทารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในระยะแรก หากบริษัทจัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศทีบ่ ริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณี ที่กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้ นทางและผู้ถื อหน่ วยลงทุ นสั ่งสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นโดยมีจานวน
หน่ วยลงทุนหรือมูลค่า หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุ น หรือ
การสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่า
มูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่ วยลงทุน
ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่
ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารที่บริษทั จัดการ
กาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศ
รายละเอีย ดการให้บริการดังกล่ าว ล่ว งหน้ า 7 วัน ก่อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุ กแห่ง ของ
บริษัท จัดการและ ณ สถานที่ติดต่ อของผู้สนั บสนุ น การขายหรื อ รับซื้อ คืน ที่ใช้ในการสับเปลี่ย น
หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ น ผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ
ธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือ แต่บางส่ วน เช่น การสับเปลี่ ยนหน่ ว ย
ลงทุ น ผ่านเครื่อ งฝากถอนเงิน อัต โนมัติ (automatic teller machine) บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การให้บริการ
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.2 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาตให้ทา
ได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือ เพื่อ ประโยชน์แ ก่กองทุ นโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็ น การแก้ ไขโครงการ โดย
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
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ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณี ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ า
ขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการ
ได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่
บริษัทจัดการพิจ ารณาเห็น ว่าคาสั ่งสับเปลี่ย นใดจะมีผ ลกระทบต่อ กองทุ น หรือ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่ อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุ น บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ด าเนิ น การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น นั ้น ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ั ่งสับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
9. กำรชำระค่ำรับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลั กทรัพย์หรือ
ทรัพย์สิน อื่นแทน บริษัทจัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่ ว ย
ลงทุนเป็ นเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ไป
ชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(2) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(3) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงิ นค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้าเหตุดงั ต่อไปนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุ จาเป็ นท าให้ไม่ สามารถจาหน่ า ย จ่ าย โอน หลักทรัพย์ หรือ ทรัพ ย์สินของกองทุ นรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึง่ สตางค์ขน้ึ ไปและคิด
เป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไป
และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
10.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม 10.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษทั
จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนมีคาสั ่งขายคืน
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หน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวม
กรณีตาม 18.1 (1)
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธี การใดๆโดย
พลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้ รบั ความเห็น ชอบจากผู้ ดูแ ลผลประโยชน์ ต ามข้อ 10.1(1) หรือ การรับรองข้ อ มู ล จากผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ต ามข้อ 10.1(2) ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษั ท จัด การอาจ
มอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับ
วันทีส่ ่งคาสั ่งขายคืนก่อนหลัง
11. กำรไม่ขำยไม่รบั ซื้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตำมสัง่
11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือ
คาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ได้ เฉพาะในกรณีทกี่ าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่ได้รบั การ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุ จาเป็ น ท าให้ไม่ ส ามารถจาหน่ าย จ่ าย โอนหลักทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น เปิ ดได้อ ย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
แก่ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษั ท จัดการกองทุ น รวมมีเ หตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ าผู้ ล งทุ น รายนั ้น ๆ มีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การกระท า
ดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มอี านาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(4) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนราย
อื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่ วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงาน
ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขาย
คืนหน่ วยลงทุน ตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่ งวันท าการ ให้ บริษัท จัดการกองทุน รวมดาเนิน การ
ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่ง
ซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มคี าสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการ
เปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน”
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขาย
คืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่ง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ที่ได้รบั มาแล้วหรือหยุ ด
รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไปและคิดเป็ น
อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน
หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใ ช้ในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคาสั ่งซื้อ
หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
12. กำรหยุดขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทั จัดการหยุด
รับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืนหรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
เ่ ห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคาสั ่งซื้อ คาสั ่งขายคืน หรือคาสั ่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่ วยลงทุน :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

46

ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
14. กำรจ่ำยเงิ นปันผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล : 14.3. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน : กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
15. ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน รายปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้ หักด้วยมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ สิน้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันทีค่ านวณ
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่ าใช้ จ่ ายในการจัด ตั ้ง กองทุ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์ สิ น เป็ นกองทุ น รวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนของกองทุนรวม
2. ค่าโฆษณาประชาสัมพัน ธ์กองทุ นเพื่อการเสนอขายหน่ วยลงทุ น ซึ่ งรวมถึงค่ าใช้จ่ ายในการจัดสัมมนา
เผยแพร่ข้อมู ล เกี่ยวกับกองทุ น และกองทุน รวม การส่ งเสริมการขาย ค่ าใช้จ่ายในการลงนามในสัญ ญา
ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกิน
ร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานและบริหารกองทุน เช่น
3.1 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือ ตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ เช่น ใบ
หุ้ น กู้ ค่ าใช้ จ่ ายในการโอนและรับ โอนหลัก ทรัพ ย์ และค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เ กิด จากการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่ าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงิน ที่เกี่ย วข้องกับ
การบริห ารกองทุ น และหรือ ค่าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายอื่น ใดที่ท าให้กองทุ น สามารถลงทุ น ใน
หลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ นัน้ ได้
3.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทาบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดทารายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
3.3 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจัดทา ค่าผลิ ต และนาส่งคา
ขอเปิ ดบัญ ชีก องทุ น รวม เอกสารแสดงสิท ธิ ในหน่ วยลงทุ น คาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน คาสั ่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น คาสัง่ สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น บัต รตัวอย่ างลายมือ ชื่อผู้ถื อหน่ วยลงทุ น ใบยืน ยัน
ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่ วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรื อเอกสาร
อื่นใดทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและผลิต
เอกสารดัง กล่ า วเป็ นภาษาต่ างประเทศ ค่ าใช้ จ่ ายในการรับ ช าระเงิน ค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และ
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้ องกับวิธกี าร
ซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดให้บริการแก่ผูล้ งทุน
3.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุป
มติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่ วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน การแจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุน
การประกาศหนังสือพิมพ์
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ผลิต และนาส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น หนังสือชี้
ชวน รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการ
กองทุ น รวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุน และหรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูส้ อบบัญชี และผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน
3.6 ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดาเนินงานของกองทุนเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
3.7 ค่าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.แ ละสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
3.8 ค่ าใช้จ่ ายที่เกี่ย วข้อ งกับการช าระหนี้ ด้วยทรัพ ย์ สิน อื่น เช่ น ค่ าใช้จ่ายในการบริห ารทรัพ ย์ สิน
ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่เ กิ ดจากการใช้บ ริการทางกฎหมาย และศาล เช่ น ค่ าที่ป รึกษา
กฎหมาย ค่ าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สัญ ญา ค่ าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิท ธิหรือเพื่อ
ติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อ่นื ใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจานา จานอง ปลดจานา จานอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร ประกันภัย
3.9 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น
ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3.10 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายตามสัญ ญาระหว่างกองทุน และบุคคลภายนอก เช่ น สัญ ญาแต่ งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่าย
3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ ของกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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4. ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ค่าเดินทางทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และชาระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเมื่อ
เลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่มา
รับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่นาเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ห รือ
ทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้ องร้องบริษัทจัดการให้
ปฏิบตั หิ น้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนโดยรวมหรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ทเี่ กี่ยวข้องกับกองทุน ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถอื หน่ วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
หรือเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน
10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการควบรวมกองทุน
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการกู้ยมื เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
เมื่อบริษทั จัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
12. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน
13. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ให้ มี ก ารประกั น หรื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด หรือ
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม
14. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในระยะแรก หากบริษทั จัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั จัดการจะติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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บริษทั จัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในระยะแรก หากบริษทั จัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั จัดการจะติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรีย กเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ ในระยะแรก หากบริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั จัดการจะติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
สนับสนุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.27 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ ในระยะแรก หากบริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษทั จัดการจะติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
สนับสนุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
บริษทั จัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการจะต้อง
ชาระให้กบั กองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง) หรือ หักค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รายละเอียดเพิม่ เติม
1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืน (ถ้ามี)
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามทีธ่ นาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง
2. บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ จากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ในกรณีทผี่ ู้
ลงทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
นอกเหนือจากการดาเนินการตามปกติของบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน หรือให้ดาเนินการทีพ่ สิ ูจน์ได้ว่าเป็ น
ความประสงค์เฉพาะตัวของผูล้ งทุนหรือ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียน
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ใหม่ เช่น หนังสือรับรองสิทธิ หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน เป็ นต้น โดยบริษทั จัดการหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริงหรือตามอัตราทีบ่ ริษทั จัดการ
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนดในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิในการเรีย กเก็บค่าธรรมเนี ย มการขายหน่ วยลงทุ น / การรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น / การ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูล ค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนด
ขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ น การอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมู ล
ดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
15.4. วิธกี ารคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 1. การคานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
2. การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิน้ เดือน
3. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่ ่ายจริง ในทางบัญชีบริษทั
จัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลา
ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้ นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ กี่ยวข้อง
4. ในกรณีทมี่ ูลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บต้องเป็ นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษทั จัดการ
เรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วย
ลงทุน
4.2 ในกรณีอ่นื นอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีแ่ สดงได้
ว่าเหมาะสมและเป็ นธรรม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มูลค่าของกองทุนรวมให้คานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ หรือมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ ือหน่ ว ยลงทุนและกองทุน”
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ ถือว่ าเป็ น การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัท จัดการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการ
และได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ ว ให้บริษัทจัดการกองทุน รวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัวถึ
่ ง
ภายใน 3 วันท าการนับแต่ วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนี ย มหรือค่ าใช้จ่ ายดังกล่ าว ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อ มูล ต้อ ง
กระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บน
เว็บไซต์ข องบริษัทจัดการกองทุน รวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ นทุ กแห่ งของบริษัท จัด การ
กองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

51

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานให้ค วามเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
2. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
อัน ท าให้ม ั ่นใจได้ว่ าผู้ลงทุ น ได้รบั ทราบข้อ มู ล ดัง กล่าว โดยอย่างน้ อ ยต้ อ งจัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมู ล ไว้บน
เว็บไซต์ ของบริษัทจัดการกองทุน รวม และ ณ สถานที่ในการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ นทุ กแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สู งของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้
2.2 ในกรณี ที่การเรีย กเก็บค่ าธรรมเนี ยมหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่ าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุ ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัท จัดการกองทุนรวมสามารถกระทาการ
ดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นั บแต่ วนั ที่บริษัท จัดการกองทุ น รวมประสงค์จ ะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีทกี่ ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60
วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง
ดังกล่าว บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีที่บริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั มติพเิ ศษ”
ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน
15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
16. วิ ธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำ
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่มูลค่ำหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.1. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุน
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
การคานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ที่มกี ารป้ องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ย น บริษัท จัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคีย งกับประกาศสมาคมบริษัท จัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศทีเ่ กี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
อนึ่ง ในการใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นเงินบาท บริษัทจัด การจะพิจารณาใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันทาการก่อนหน้าวันทาการนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
หรือทีบ่ ริษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบร่วมกันในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท
สาหรับการคานวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุ นที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน ประเภทมีดอกเบี้ย บริษัทจัดการจะ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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คานวณโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึง วันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน รวม กรณีเป็ น
ตราสารประเภทมี ส่ ว นลด ให้ ใช้ ร าคาทุ น ตั ดจ าหน่ าย (Amortized Cost) เป็ นมู ล ค่ าเงิน ต้ น โดยวิ ธีการตั ด
จาหน่ายให้ใช้วธิ อี ตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงหรือวิธอี ่นื ทีใ่ ห้ผลไม่ต่างจากวิธอี ตั ราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงอย่างมีนัยสาคัญ
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการข้างต้น บริษทั จัดการจะขอความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนการเปลี่ยนแปลงทุกครัง้
2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขาย หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ใน
การคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทกี่ องทุน
รวมกาหนดวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศ ภายในวันทาการถัดไป
ข้อความในข้อ (ก) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดทีซ่ ้อื ขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดเมื่อ
สิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั จัดการ
จะประกาศในเวบไซต์บริษทั จัดการ
(3) จัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวม และสถานทีท่ ุกแห่งที่
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้อื ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน บริษทั จัดการอาจดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบข้อมูล
ดังกล่าวแทนการประกาศทางเวบไซต์บริษทั จัดการได้
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAVCenter) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษทั จัดการ
และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่ หมาะสม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4
ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีทมี่ ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนา ผลประโยชน์นนั ้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่
บริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกที่กระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1.ในกรณีที่มูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน ทีถ่ ูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทาและส่ง
รายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่าหน่ วยลงทุน
หรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถู กต้อง และจัดให้มีสาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัท จัดการเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้ องกัน เพื่อ มิให้ มู ลค่า/ราคาหน่ วยลงทุ น ไม่ ถูกต้อ ง ในกรณี ที่ความไม่ถู กต้ อ งมีส าเหตุ ม าจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่ วย
ลงทุนครัง้ ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุน
ที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่ งสตางค์ ข้นึ ไป และคิดเป็ น อัตราตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่ าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วย
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ลงทุน ที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณมู ลค่า/ราคาหน่ วยลงทุน ย้อนหลังนั บแต่ วนั ที่พบมูลค่ า/ราคาหน่ ว ย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคา
หน่ ว ยลงทุ น ที่ไ ม่ ถู ก ต้ อ งต่ างจากมู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ อ งตัง้ แต่ ห นึ่ ง สตางค์ ข้นึ ไป และคิด เป็ น
อัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายใน
วัน ท าการถัดจากวัน ที่พ บว่ ามู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น นั น้ ไม่ ถู กต้อ ง และส่ ง รายงานดังกล่ าวให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภ ายในวัน ท าการถัด จากวัน ที่ค านวณ มู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น เสร็จ สิ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่ าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บ ริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(ค) สาเหตุทที่ าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไ ขมู ล ค่ า/ราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งให้ เ ป็ นราคาหน่ ว ยลงทุ น ที่ ถู ก ต้ อ งภายในวัน ที่ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารรับทราบชื่อกองทุน ทีม่ ีการแก้ไขราคาตาม (2)
และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไ ขมู ล ค่า /ราคาตาม (2)ภายใน 3 วัน ท าการนั บแต่ว ัน ที่ผู้ดูแ ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆเพื่อให้ผู้ซ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน
ที่ได้ซ้ือหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้องทราบถึงการแก้ไ ขราคา
ตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าว
(5) จัดท ารายงานมาตรการป้ องกัน เพื่อ มิให้ราคาหน่ วยลงทุ น ไม่ถู กต้ อง และส่งรายงานดัง กล่ าว พร้อมทัง้
ส าเนารายงานการแก้ ไ ขราคาย้ อ นหลัง และรายงานการชดเชยราคาที่ จ ั ด ท าตาม (1) ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วนั ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่อ าจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่ง รายงานมาตรการป้ องกัน ให้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ร ับรองว่าการที่ราคาหน่ วยลงทุ นไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องหาก
ปรากฏว่าผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การทีร่ าคา
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หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีส าเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วย
ลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของ
กองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) กรณีทเี่ ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนเป็ น
จานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง หรือ
จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุน
(ข) กรณีทเี่ ป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาทีข่ าดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ ้อื หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถงึ หนึ่งร้อยบาท บริษทั จัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่ ีการจ่ายเงิน
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว บริษทั จัดการจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืน
หน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ้อื หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเอง
แทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้
ซื้อหน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1 ชื่อบริษทั จัดการ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
17.2 ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
17.3 ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4 ชื่อผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 17.5 ทีป่ รึกษา : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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17.6 ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02 2645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลำบัญชีปะจำปี ของกองทุนรวม
18.1. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม
18.2. วันทีส่ นิ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
18.3. รายละเอียดเพิม่ เติม : 19. กำรขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีกำรจัดกำร :
19.1 การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถอื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนหน่ วยลงทุน ทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุ น ซึ่งเข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณี ที่
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติ ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่ มเติมดังต่อไปนี้
ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่ อผู้ถอื หน่ วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรื อมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุ คคลใดถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว ทัง้ หมด
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดนัน้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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วิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
ในการดาเนิ น การและบริห ารจัดการใดๆ ของกองทุ น นั น้ บริษัท จัดการจะดาเนิ น การให้เป็ นไปตามที่ระบุ ไ ว้ใ น
โครงการจัดการกองทุ น และหนั ง สือ ชี้ช วน เว้น แต่ กรณี ที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านั กงาน สมาคม และ/หรือ
หน่ วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็ น ต้น ได้แก้ไขเปลี่ย นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กาหนด สั ่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
19.2 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ ามติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่ วยลงทุ น แต่ล ะชนิ ดมีจานวนไม่เ กินร้อ ยละ 55
หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษัทจัดการกองทุ นรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยัง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การได้กระทาตามมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน ซึ่ง
จะดาเนินการโดยการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผูห้ น่วยลงทุนก็ได้
3. ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธจี ดั การให้สานักงานทราบ รวมทัง้ แจ้งไป
ยังผู้ถอื หน่ วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้
่
าตรวจดู ได้ ทัง้ นี้ ภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ทีม่ มี ติให้แก้ไข
4. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก เว้นแต่
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) การเปลี่ย นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุน ของกองทุน รวมที่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพดังกล่ าวจะน าหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สินที่ได้รบั ไปลงทุ นในกองทุน รวมเพื่อผู้ ลงทุ น ที่เป็ น กองทุ น
สารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เพิ่มเติมสาหรับการจัดตัง้ และ
จัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์
5. ในกรณีทกี่ องทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(2) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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(3) กรณีเป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
6. ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่เกินร้อย
ละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินอัตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้
บริษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน้
7. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทน
การขอมติผุ้ถอื หน่วยลงทุนได้ ทัง้ นี้สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่ วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการการ
จัดตัง้ และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทา
ให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
8. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมยื่น
คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถอื ว่าได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อ
สานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไขเพิม่ เติมทีต่ ้องดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานวจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ถูกต้อง
9. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ยื่นคาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน เมื่อสานักงานได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้อตั ราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคาขอต่างๆ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว มิให้บริษทั จัดการ
เรียกเก็บจากกองทุน
เมื่อสานักงานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
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19.3 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.1 ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
1) การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือ
2) การส่งหนังสือเพื่อขอมติไปยังผูถ้ อื หน่วยลงทุน
19.3.2 วันและเวลาในการดาเนิน การรวมถึงวัน ปิ ดสมุดทะเบีย นผุ้ถือหน่ วยลงทุ นเพื่อขอมติจะเป็ นไปตามวัน ที่
บริษทั จัดการจะกาหนดขึน้ โดยไม่ชกั ช้า
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิ ในการใช้วิธีการในการดาเนิ น การตามความเหมาะสม หรือ วิธีการอื่ น ใดที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ ในการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวม
จะไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ หมดในบางกรณี เช่น กรณีทผี่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนถือหน่วยลงทุน
เกิน ข้อ จากัดการถือหน่ วยลงทุ นตามประกาศคณะกรรมการกากั บตลาดทุน ว่ าด้ว ยหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผู้ถอื หน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่า
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้
ถือว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิข องผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนั ยสาคัญ
ต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวม
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผู้
ถือหน่ วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผู้
ถือหน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็ น การขอมติ ที่มีผลกระทบต่อ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุนชนิ ดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบั มติผู้ถือหน่ ว ย
ลงทุนชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
การเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ เมื่อดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนแล้ว บริษทั จัดการจะแจ้งการดาเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั จดทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ าว ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในข้อผู กพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุ นกับบริ ษัท จัดการกองทุ นรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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20. ข้อกำหนดอื่นๆ :
1.

2.

3.

ในกรณี ที่บริษัทจัดการมีเหตุจาเป็ นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิ ดเป็ นการชัวคราว
่
บริษัทจัดการอาจกู้ยืม
เงินหรือเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนได้ต่อเมื่อ
(1) คู่สญ
ั ญาเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน
(2) ระยะเวลาการชาระหนี้จดั อยู่ในช่วงเวลาอันสัน้
(3) อัตราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ใ นอัตราที่เหมาะสมต่อความจาเป็ นในการ
บริหารสภาพคล่องทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการชัวคราว
่
(4) การทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาทีเ่ ป็ นมาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ยอมรับ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะใช้ลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสั ่งซื้อขายหน่วย
ลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อ
การทาธุรกรรมของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนทีแ่ สดงมติเมื่อตรวจนับมติสาหรับการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การควบรวมกองทุน
การควบรวมกองทุ นรวมต้ องเป็ น การควบกองทุน รวมหรือ การรวมกองทุ นรวมที่อยู่ ภายใต้การจัดการของบริษั ท
จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ น
ของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
กองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ ไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติเสียงข้างมากของโครงการแต่ ละกองทุน
รวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบั มติพเิ ศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกาหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ใหม่ หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมทีร่ บั โอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ ขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุน
รวมเดิมหรือกองทุนรวมทีโ่ อนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการควบรวมกองทุ นไม่ว่าจะเป็ นการควบรวมระหว่างกองทุน ปิ ดกับกองทุ นปิ ด หรือกองทุ นปิ ดกับกองทุนเปิ ด
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบั โอนเป็ นกองทุนเปิ ด ให้บริษัทจัดการขอมติผู้ถื อหน่ วยลงทุ น
เพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดด้วย และหากได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบั มติของผู้ถือหน่ วยลงทุนในการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุน ปิ ดเป็ นโครงการจัดการกองทุนเปิ ดแล้ ว ทัง้ นี้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไข
ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในการขอมติจากผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าสิบสี่วนั ก่อนวันประชุม
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กาหนดให้เป็ นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจาก
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ให้ชดั เจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดงั กล่าว
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(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุน
รวม
(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน และลักษณะทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม
เป็ นอย่างน้อย
(3) ขัน้ ตอน สาระสาคัญของการดาเนินการในแต่ละขัน้ ตอน และกาหนดเวลาในการควบรวมกองทุน
(4) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุน
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอน
(6) การดาเนิ น การเกี่ย วกับการจ่ ายเงิน ปั น ผล (ถ้ ามี) ก่ อ นการควบรวมกองทุ น และนโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผล
ภายหลังการควบรวมกองทุน (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี
(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ ง หรือสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ กินความจริง
3. ในกรณีที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในกาหนดเวลาให้สทิ ธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวันที่การควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการดาเนินการ
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่ บั โอนได้
4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวมกองทุน
บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว
หรืออาจหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุก
แห่งของบริษทั จัดการ และจัดให้มกี ารประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืน
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
สัปดาห์ ของกองทุน รวมที่จะควบรวมกองทุน รวมและจัดให้มีรายงานดังกล่ าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ
สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้
เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่ มเติมรายละเอียด
การควบรวมกองทุน ไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ ก้ไขหรือเพิม่ เติมดังกล่าว
4. ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาประกันภัยความรับผิดของบริษทั จัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขี อรับความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ ขอมติ
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5.

6.

7.

โดยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถดารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควรบริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
และในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ บริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุน ชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่ วยลงทุ นเพีย งรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุน ดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
การทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง (affiliated transaction)
บริษัทจัดการอาจทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
(1) บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต รวมทัง้ “หลักปฏิบตั ใิ นการ
รับผลตอบแทนทีเ่ กิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษทั สมาชิก
ศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะจัดสรรการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอี่ าจมีไว้ได้ของกองทุน
ด้วย

(2) ในกรณี ที่ บริษั ท จัดการมีก ารรับผลประโยชน์ ต อบแทนเพื่ อ กองทุ น ตาม (1) บริษัท จัดการจะเปิ ดเผยข้อมู ล
เกี่ยวกับ การรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชี และในกรณี ที่เป็ นกองทุน เปิ ดจะเปิ ดเผยข้อมู ล
ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่างๆ
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะปรับปรุ ง เปลี่ย นแปลง เพิ่ม เติม และ/หรือ แก้ ไขวิธี การจัดส่ งเอกสาร ข้อ มู ล หรือ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงานยอด
หน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็ นต้น โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุน อาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ กองทุ น แตกต่ างไปจากเดิม อาทิเช่ น บริษัท จัดการอาจพิ จ ารณาจัดส่ง เอกสาร ข้อ มู ล หรือ รายงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ
หรื อ การจัด ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ านทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (email) เป็ นต้ น และ/หรือ จัด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ใ นรู ป แบบข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ สาหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และ/หรือวิธกี ารอื่นใด ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
9. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กบั
(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถนิ่ ฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึ งผู้ที่ มีห นั งสื อ เดิน ทางของประเทศสหรัฐ อเมริก า หรือ ผู้
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ถือ Green Card ทีอ่ อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิ ติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือ ห้างหุ้ น ส่ว น เป็ น ต้น ซึ่งจัดตั ง้ ขึ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริกา
รวมถึงสาขาของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) ผู้ลงทุน ซึ่ง ติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั ่งเกี่ ยวกับหน่ วยลงทุน ของบริษัท จัดการ หรือชาระ/รับช าระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี้ รวมถึงผูล้ งทุนทีใ่ ช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การทีต่ งั ้ อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
(5) กองทรัพย์สนิ จองบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธหรือระงับ
การสั ่งซื้อ จัดสรร และ/หรือ การโอนหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่าทางตรงหรือ ทางอ้ อ มส าหรับผู้ล งทุ น ที่มีล ัก ษณะ
ดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 มิถุนายน 2556 เป็ นต้นไป
10. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรีย กว่ า FATCA) โดยมีผ ลบังคับใช้ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดัง กล่ าวกาหนดให้ส ถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูล
เกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบิ ุคคล
สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่งึ มีถิ่นทีอ่ ยู่ ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือ มีไว้
กับ FFI นั ้น นอกจากนี้ ย ังปรากฎด้ว ยว่าในปั จ จุ บัน มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลัง ดาเนิ น การออกกฎหมายที่ มี
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง”)
กองทุ น รวมและบริษัท จัดการถือ ว่ าเป็ น FFI ตามบทนิ ย ามของ FATCA ซึ่งถู กกาหนดให้ต้ อ งเข้าผู กพัน ตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีห น้าที่ต้อ งรายงานข้อ มูล และธุ รกรรมทางการเงินของบุ คคล
สัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ข องลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้ องจัดท า
เอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ
มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่
สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงิน ในอัต รา 30% ของเงิน ที่กองทุ น รวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์ ห รือเงิน จากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงิน ฝากและเงินลงทุน กับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐ อเมริกา ซึ่ งจะเริ่มต้ นตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วม
ผู กพัน ตนตามข้อ กาหนดของ FATCA (ซึ่ งรวมถึง ธนาคารและสถาบัน การเงิน ในประเทศไทย ผู้ร ับ ฝาก
ทรัพย์สิน ผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน) มีห น้าที่ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่ าวก่ อ น
ชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
และผู้สนับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ท างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจ
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ทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ
รวมถึงอาจทาให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น
ได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้ร ับผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผู กพันตนเพื่อปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตั ิต ามภาระผูกพันภายใต้ ข้อ กาหนดและหลักเกณฑ์ข องกฎหมายต่ างประเทศที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ที่เข้าข่ ายเป็ นพลเมือ งของประเทศสหรัฐ อเมริกา(หรือ เป็ น บุ ค คลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัท จัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุน
คงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ทีม่ ีอยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่ม เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือ
การให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ ว ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้ไว้มกี ารเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง (ในกรณีทเี่ ป็ นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้
กองทุ น หรือ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น โดยรวมได้ร ับประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้น หากมีการดาเนิ น การที่ส อดคล้ อ งกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีทผี่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วย
ลงทุ น ดัง กล่ าวรับทราบการดาเนิ น การตามที่บริษัท จัดการแจ้ง นี้ แ ล้ ว และ/หรือ ได้ดาเนิ น การตาม
ข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั ่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนิ นการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
โดยรวมได้รบั ประโยชน์ เพิ่ม ขึ้น หากมีการดาเนิน การที่ส อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
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เป็ นการกระทาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัด การและกองทุน มีการดาเนินการที่ไม่ สอดคล้องข้อบังคับ
ของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่ ่าย หรือถูก
ปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิบ ริษัทจัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ที่ เข้ า ข่ ายเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรัฐ อเมริก า (หรื อ เป็ นบุ ค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ไ ขเพิ่ม เติมข้อ กาหนดเพื่อ รองรับการดาเนิ น การตามที่บริษัท
จัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้ น บริษัท จัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาเนิ นการตามข้อกาหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถอื หน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนินการอื่น
ใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
11. ในกรณีที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ไม่ มภี ูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะอ้างอิงทีอ่ ยู่ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
21. กำรดำเนิ นกำรกรณี บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงิ นกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุน ได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึ งถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น เป็ น สาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัท จัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุน รวมมีห น้ าที่ปฏิบัติต ามโครงการจัดการกองทุ นรวม ข้อ ผูกพัน ระหว่างผู้ถือ หน่ วยลงทุ นกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัย
อานาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ข้อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่า
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การลงนามใน
ข้อผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ต่างๆ ในรอบปี ปฏิทนิ ได้จาก website ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ มีกำรทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรรัฐระยะสัน้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ ถนุ ำยน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2564
- ไม่มี หมายเหตุ : ผู้ล งทุน สามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุ น รวมได้ ที่ บริ ษั ท จัด การโดยตรง หรื อ ที่ website ของบริ ษั ท จัด การ
(www.principal.th) และสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุนที่บริหำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ ตรำสำรรัฐระยะสัน้
1. นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
2. นายวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
3. นายปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดั การกองทุนทัง้ หมดได้ที่ website ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)
รำยงำนรำยละเอียดกำรรับค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ดอกเบี้ย
หรือผลประโยชน์ ทั ่วไปที่เกิ ดจำกกำรลงทุน
- ไม่มี รำยงำนกำรรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่ องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิ จกองทุนรวม
- ไม่มกี ารรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) ค่ำนำยหน้ ำทัง้ หมดจำกกำรที่บริษทั สังซื
่ ้อขำยหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (เป็ นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน)

ส่วนข้อผูกพัน

ข้อผูกพัน
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก และจด
ทะเบียนเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธกี ารที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(2) เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม จัดให้มขี อ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ สัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชี้ชวนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั จัดให้มใี บจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคาสั ่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(4) ชี้แจงและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนทราบในกรณีทมี่ ีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ หากบริษทั จัดการ
แสดงความประสงค์ดงั กล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือปรับปรุงรายการในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้เป็ นปั จจุบนั และส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(8) ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และจัดทารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(9) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(10) ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดในกรณีทมี่ ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน จานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง
(11) ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(12) บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดได้ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(13) บริษทั จัดการอาจไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แ ล้วหรืออาจหยุดรับคา
สั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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(14) ในกรณีทกี่ องทุนเปิ ดไม่สามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนได้ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีส่ ั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุนตกลงทีจ่ ะรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินบริษทั จัดการอาจชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดใน
รายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนด
(15) จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการทีม่ ธี ุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(16) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดัง กล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั
จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปี ปฏิทนิ ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
กองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชีขยายเป็ นภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
(17) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดของรอบระยะเวลาหก
เดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายในสองเดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีที่บริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานทุกรอบ
ระยะเวลาหกเดือนตามรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ต้องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือน
หลังสาหรับปี บญ
ั ชีนัน้
(18) จัดให้มรี ายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
(19) จัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวมสาหรับทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือของรอบปี ปฏิทนิ
และรายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลา 6 เดือน
และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้นปี บญ
ั ชี ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการเลือกจัดทาและจัดส่งรายงานรอบปี บญ
ั ชีตามรายงานรอบปี ปฎิ
ทิน บริษทั จัดการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้น
รอบปี บญ
ั ชีของกองทุน ตามลาดับ การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนัน้ ให้บริษทั จัดการจะดาเนินการอย่างน้อย
ด้วยวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์ หรือ สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธกี ารตาม (1) ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวด้วย
ทัง้ นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการเลือกจัดทารายงานรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน บริษทั จัดการจะได้รบั การยกเว้นไม่ต้องจัดทาและจัดส่ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็ นอย่างอื่น
(20) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีของกองทุนรวมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
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(21) จัดให้มผี ูด้ ูแลผลประโยชน์ทมี่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทั จัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(22) ประสานงานกับผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามรายละเอียดในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รับมอบ
แปลงสภาพ จาหน่าย จ่ายโอน ชาระ รับชาระค่าหลักทรัพย์ การรับและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
(23) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(24) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุนเมื่อยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(25) ดาเนินการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน ดูแล ติดตามสิทธิ
ของกองทุน การดาเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน
(26) ดาเนินการเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนเข้าข่ายต้องเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(27) ดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียม
ตามอัตราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดในกรณีทหี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(29) ปฏิบตั กิ ารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ในอนาคต
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทขี่ อ้ กาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทา
หน้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ่มอี ยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต โดยเคร่งครัด
(2) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ อื่น รวมถึงการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินและ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ยรับจากหลักทรัพย์ ผลตอบแทน เงินต้นอื่น
ใดทีไ่ ด้จากหลักทรัพย์หรือจากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ เงินชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือเงินได้อ่นื ใดของกองทุน โดย
ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากและหรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนพร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามคาสั ่ง
ของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการไม่สามารถ
ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลาตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(3) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เช่น จัดทารายงานการดาเนินการตามคาสั ่งของบริษทั จัดการในการรับเงินและ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีก่ องทุนพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และจัดการกองทุน เช่น เงินปั นผล ดอกเบี้ย การจาหน่ ายหลักทรัพย์ จัดทาบัญชีและ
รับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้
(4) จัดให้มกี ารรับมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย รับชาระ ชาระราคาหลักทรัพย์ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของ
กองทุน ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
(5) จัดทารายงานการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
และรายงานเกี่ยวกับเงินสดของกองทุน
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบถึงสิทธิทเี่ กี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการ
จองหุน้ เพิม่ ทุน สิทธิในการรับเงินปั นผลหรือดอกเบี้ยหรือเงินได้อ่นื ใดจากหลักทรัพย์ รวมถึงการแจ้งการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ที่
มีผลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือสถานะการปิ ดโอนของหลักทรัพย์ โดยทันทีทผี่ ดู้ ูแล
ผลประโยชน์ได้รบั ทราบข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(7) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(8) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั
จัดการ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิ กองทุนนัน้
(9) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน จานวนหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการคานวณไว้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้ นี้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จะต้องร่วม
รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความผิดพลาดในการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้
คานวณไว้และผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษทั จัดการเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั จัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนที่
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ได้รบั มาแล้ว หรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือให้ความเห็นชอบกรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธที คี่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอ่นื ใด ทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรม เมื่อมีเหตุจาเป็ นทาให้วธิ ี
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนตามวิธปี กติไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไม่ได้มปี ระกาศกาหนดรายละเอียดไว้
(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษทั จัดการ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงานตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เช่น รายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชี
หรือปี ปฏิทนิ โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์จะจัดทาและนาส่งถึงบริษทั จัดการภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุน และ 30 วัน
นับแต่วนั สิน้ รอบบัญชีของกองทุนหรือปี ปฏิทนิ ตามลาดับ
(13) เมื่อเกิดเหตุทตี่ ้องเลิกกองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดหน้าทีเ่ มื่อผูช้ าระบัญชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ในระหว่างทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สนิ้ สุด ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลและรับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่า
จะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผูด้ ูแลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผชู้ าระ
บัญชีปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกาศกาหนด จนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(14) จ่ายเงินคืนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามคาสั ่งของผูช้ าระบัญชี
(15) กรณีทสี่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะดาเนินการโอน และหรือส่งมอบทรัพย์สนิ และข้อมูลเอกสารทัง้ หมด
ของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือผูช้ าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามคาสั ่งของบริษทั จัดการหรือคาสั ่งของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลง
(16) หน้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าทีด่ ูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่ง
มอบให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผี่ ู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกับผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้ จะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดย
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
มีอานาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ ใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือบริษทั
จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี่ กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายหรือกรณีอ่นื
ใด อันจะมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าว ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บ ริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทีข่ ายได้
แล้วทัง้ หมดของกองทุนเรียกร้องให้มกี ารเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย หรือ
ใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า
15 วัน
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มคี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยคุณสมบัตขิ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้
ในกรณีทผี่ ดู้ ูแลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขคุณสมบัตใิ ห้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อ
ได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
(7) เมื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ้มละลายตามคาสั ่งศาล
(8) ในกรณีทมี่ เี หตุให้ต้องเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์อ่นื แทน ให้กระทาได้ต่อเมื่อ
บริษทั จัดการได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทา
ได้ หากเป็ นกรณีทมี่ นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้
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สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
และ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ทบี่ ริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ขึน้ ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ/
หรือหน่วยงานอื่นใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4917
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645
0080
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3787
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645
0080
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3787
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645
0080
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8501
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645
0080
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 9622
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645
0080
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
ทีอ่ ยู่ : ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 10508
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645
0080
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2686-9500
5. ผู้จดั จาหน่ าย : ไม่มี
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ธ.
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัวประเทศ
่
ชื่อ : ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด บล.
ทีอ่ ยู่ : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) จัดให้มผี ตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูท้ าหน้าทีข่ ายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนหรือให้คาแนะนา และต้องดูแลให้ผตู้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานในการให้คาแนะนา
(2) ให้คาแนะนาแก่ผลู้ งทุนตามขอบเขต และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
(3) รับเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ
(4) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อ
การตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การแจ้งสิทธิต่าง ๆ ทีค่ วรทราบแก่ลูกค้า
(5) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการจองซื้อหรือคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
และหลักฐานการแสดงตน
(6) รับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและส่งคาสั ่งดังกล่าวให้บริษทั จัดการ และตรวจสอบความถูกต้อง
(7) รับชาระเงินค่าจองซื้อหรือค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(8) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการและนายทะเบียนได้ทารายการเรียบร้อย และจัดสรรแล้ว ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(9) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน รวมถึงเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการและนายทะเบียน
(10) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผทู้ ไี่ ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ
(11) จัดให้มหี รือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับกองทุนเปิ ด และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธกี ารซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(12) ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิ ด เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการกองทุน หรือ ข้อเท็จจริง
ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

8

ข้อผูกพัน
(13) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(14) ดาเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องชาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธกี ารทีน่ ายทะเบียน
กองทุนกาหนด
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
13.5.1 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อให้บริษทั จัดการทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนโดยบริษทั จัดการจะกระทา
การตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
13.5.2 กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษทั จัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ "การชาระ
บัญชีกองทุนรวมและวิธกี ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ : ไม่มี
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่า ในทอดใด ๆ ให้ถอื ว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
บริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่น
14.2 .1 สาหรับการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
14.2.2 สาหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุน ตามคาสั ่งซื้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุน
14.2.3 เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบริษทั จัดการได้ทารายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบริษทั จัดการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทุน
ของกองทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนและตามข้อมูลในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดทาและนาส่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน เป็ นข้อมูลทางทะเบียนของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
14.2.4 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วน ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันทีน่ ายทะเบียนได้จดั ส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว
14.2.5 บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
14.2.6 หากเป็ นกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวมเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
กองทุนไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบี่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสทิ ธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์ สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื
หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทน
เงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ นัน้ ได้ และในกรณีทมี่ ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสารอง
รายได้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้คนื ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธินัน้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันทีม่ เี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 5.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนา
เงินได้สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็
ได้ ทัง้ นี้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คมุ้
กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ติ ามความในข้อ 5.1.3 โดย
อนุโลม
16.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษและบริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมจะได้จาก
การรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ น ในการรับชาระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษทั จัดการจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สนิ นัน้ เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ามาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจาหน่ายทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และใน
ระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีทมี่ คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิม่ เติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้
สุทธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้ นี้
หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ ไม่คมุ้ กับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมู ลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวมก็ได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนที่
ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว
ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั จัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการใด หากไม่สามารถดาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจากัดดังต่อไปนี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมอาจดานินการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนดได้
(1) การนับคะแนนเสียงของผุถ้ อื หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(2) การนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป้ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุน
รวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการ
ดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุ นอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่ง
เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่ง ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทกี่ องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือ
ตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน
ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทมี่ ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไปตามและไม่ขดั
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอี่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมาย
ดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน
และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รบั
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั มติโดยเสียง
ข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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รวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ผู้ถอื
หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ น
จานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ี
กาหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้พจิ ารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุน
รวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทเี อฟ
(3) บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ ให้นา
ความในข้อ (2) วรรคสามและวรรคสีม่ าใช้บงั คับโดยอนุโลม
22.1.2 เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนรวมตามแห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสานักงานมีคาสั ่ง
เพิกถอนการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ิใช่รายย่อย
22.1.3 เมื่อการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิน้ สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตัง้ กองทุ น
รวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.4 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วย
22.1.5 สานักงานก.ล.ต. มีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมได้ ในกรณีทปี่ รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือข้อผูกพันทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
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(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณีทสี่ านักงานสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิ ดดังกล่าว เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั ่ง
การให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ ป็ นอย่างอื่น
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม 22.1.1
(2) แจ้งให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ 22.1.1 โดยวิธกี ารดังนี้
(2.1) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ได้
(2.2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2.3) แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏเหตุตาม
22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตาม (3) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ที่
ปรากฏเหตุตาม 22.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
เมื่อได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชีของ
กองทุนรวม
ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิ ดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะต้องดาเนินการเพื่อเลิกกองทุน
เปิ ดตามข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ให้บริษทั จัดการได้รบั การยกเว้นไม่ต้ องปฏิบตั ใิ นเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตาม
ประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
(1) การจัดทาและจัดส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทาและจัดส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
(3) การจัดทารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ”
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันทีป่ รากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
เกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดส่งรายงาน
(4) การจัดทารายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการจัดส่งรายงานดังกล่าว หากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันที่ครบ
กาหนดจัดส่งรายงาน
(5) การจัดทาและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ” หากวันทีป่ รากฏ
เหตุการณ์ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ก่อนหรือในวันทีค่ รบกาหนดจัดทาหรือจัดส่งรายงาน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้

16

ข้อผูกพัน
(6) การคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ “วิธกี ารคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏ
เหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวตามข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้ แต่วนั ที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าทีร่ วบรวม
และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อ
ชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงิน
ค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏใน
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

