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• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ซ่ึงมีเง่ือนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิดก่อนทาํการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่
ละขณะข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทาํให้ผู้ลงทุนได้รบัผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การทําธุรกรรมป้องกันความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงทําให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• ในกรณีท่ีมีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนน้ีไปลงทุน บริษัทจดัการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนน้ี
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)  

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี เป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อตัราดอกเบี้ย และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายภาษีอากร 
ความเส่ียงในการบงัคบัใช้ข้อกําหนดเก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือข้อกาํหนดอ่ืนๆ อาทิ ผลกระทบ
จากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาํให้กองทุนไม่สามารถ
นําเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวมน้ีมีความ
เส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนไทยอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบัความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงิน
ลงทุนในจาํนวนท่ีน้อยกวา่จงึมีกาํไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

ใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก  
กไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• บริษัทจดัการ อาจมีความจาํเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัยแ์ละ/หรือบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รบัรอง       
ถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม    
ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2566 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยเูอส อิควิต้ี 

Principal US Equity Fund (PRINCIPAL USEQ) 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

      1.   ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 

           ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี้ 

Principal US Equity Fund  

(PRINCIPAL USEQ)  

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่ 

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-A)  

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-C) 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-X) 

• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เติมผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ชนิดผูล้งทุน

พเิศษ และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชนิดผู้ลงทุนอื่นที่บรษิัทจดัการอาจกําหนดขึ้นในอนาคตได ้

โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผ่าน

ทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน

กําหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนที่ยงั

ไม่ได้เปิดให้บรกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะ

ตดิประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคอื 

iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมริกา และ     

จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ BlackRock Fund Advisors กองทุน 

iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) มีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดําเนินงานของกองทุน

เป็นไปตามดชันี Russell 1000 (ดชันีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดชันีวดัผลการดําเนินงานของหุ้นขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาซึง่กําหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทัง้น้ี กองทุนจะใชก้ลยุทธ์การ

บรหิารแบบแบบเชงิรบั (Passive) เพื่อใหผ้ลตอบแทนใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันีอ้างองิ โดยใชก้ล

ยุทธก์ารสุ่มตวัแทนดชันี (Representative sampling) ในการบรหิารจดัการกองทุน 

  บรษิัทจดัการจะส่งคําสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิ

ป้องกันความเส่ียง

อัต ราแลกเป ลี่ ย น

ตามดุลยพินิจของ

ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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หลกั ในขณะที่กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในหลายสกุลเงนิ และบรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิในภายหลงั โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน

และความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสําคญั โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหดํ้าเนินการ

แลว้  

2. ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 

Exchange Traded Fund  หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra และ/หรือตราสารหน้ีที่มีลักษณะ    

คล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรือ

หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ 

สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอันดับ    

ความน่าเชื่อถือทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของ

ตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) นอกจากน้ี กองทุนอาจ

ลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในหลักทรัพย ์         

หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพจินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ 

และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ ทิศทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน 

รวมถงึค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก

สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ่้ายในการป้องกนั

ความเสีย่ง  เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน

อาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืทําให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจไดร้บั ผู้จดัการ

กองทนุอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวต้ราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมี

ไวซ้ึง่ตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความ

น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไร

กต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตรา

สารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหน้ีนัน้ได้รบัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอันดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่

กองทนุลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแก้ไข

เพิม่เตมิประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั 

บรษิทัจดัการจะดําเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes หรอื 

sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุใน

รายละเอียดโครงการกองทุนน้ีโดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณา

เลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรอืใกล้เคียงกบันโยบายการลงทุนของ
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กองทุนน้ี ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 

Funds  หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ

ได้ หรอืกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทําให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) 

เพิ่มขึ้น ทัง้น้ี ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อน่ึง บรษิัทจดัการจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด

ก่อนดําเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว  

ในกรณีการดําเนินการดงักล่าวทําให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ

กองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็น

ทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที ่6: การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ

จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ม ี(เฉพาะชนิดจ่ายปันผล) 

(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ) 

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

มูลค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์              : 500 บาท 

 

ไม่กําหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้

และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่11 สงิหาคม 2564 

 

วนัที ่17 กนัยายน 2564 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• เหมาะสาํหรบัเงนิลงทุนของผูล้งทุนทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงนิ

ลงทุนส่วนทีส่ามารถยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดบัสงู 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุนซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้หรอืลดลงจนตํ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุนและทํา

ใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไป 

• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรบัความ

ผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก

การลงทนุ (Total return) 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-D) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษ

ทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกําหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยี

ภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันัิน้ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะสําหรบัผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ

สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกําหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-C) :  

เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิทัจดัการกําหนด อาท ิผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสํารองเลี้ยงชพี กองทุน

ส่วนบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL USEQ-X) : 

เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการดําเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอื ผู้

ลงทุนกลุ่มทีท่ํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอเิลคทรอนิกส ์รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 

โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ PRINCIPAL USEQ-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีท่ํารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ของบรษิทัจดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 

Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกําหนดให้สําหรับผู้ลงทุนที่ทํารายการผ่าน Mobile 

Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบรษิัทจัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศ

เพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษได้ โดยบรษิัท

จดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการให้

ทราบ 
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ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

4.    จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• จํานวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 3,000 ลา้นบาท  

5.    รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 สงิหาคม   

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 สงิหาคม 2565 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• ผลการดําเนินงานของกองทุน iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลกั) 

• เน่ืองจากกองทนุน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ี่

กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ

ตนเองดว้ย 

• การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ

ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนไทย และ/หรอืกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจที่

ผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ

ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนไทย และ/หรอืกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio 

Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัรา

ดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจาก

ใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• กองทนุหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการแบบเชงิรบัใหผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี Russell 1000 โดยผูจ้ดัการกองทุน

ไม่มสีทิธคิดัเลอืกหลกัทรพัยร์ายตวัเพือ่ลงทุนเอง หรอืไม่สามารถบรหิารการลงทุนแบบปกป้อง (defensive positions) ดงันัน้หากดชันี 

Russell 1000  ปรบัตวัลงจะสง่ผลใหห้น่วยลงทุนของกองทุนหลกัปรบัตวัลงเช่นกนั 

อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน 

และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาํคญั 

7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทนุรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทนุน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1. ดชันี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิ

บาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกนั ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 85 และ 
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2. ดชันี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ํานวณผลตอบแทน 

ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนประมาณรอ้ยละ 15 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบ

นโยบายการลงทุนทีกํ่าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่้

ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

  9.    การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

     9.1  การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.30 น. 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็น     

วนัทําการถดัไป โดยตดิต่อไดท้ี ่

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

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

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ทัง้น้ี ในช่วง IPO ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได ้

โดยสามารถดําเนินการได้จนถงึวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ ยูเอส อิควติี้” ซึ่งเป็น

กองทนุเปิดปลายทางได ้ภายใน 2 วนัทําการนับแต่วนัทีท่ ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถชาํระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 

ยเูอส อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บญัชจีองซื้อกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ยเูอส อคิวติี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยเูอส อคิวติี้ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศ     

ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน   

(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในตา่งประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิัทจดัการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม 

หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที ่    

ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/

หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

  9.2  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น. 

บรษิัทจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศของกองทุน

ต่างประเทศทีล่งทุน และวนัทําการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการ

รบัชาํระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศที่

เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน  (ถ้าม)ี 

หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอื

เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุน

ในต่างประเทศ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจําเป็นและสมควร 

บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดย

มใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 

และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่ง

ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่

ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนดําเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพือ่ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง

สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิ

ของบุคคลดงักลา่วและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขี ึน้และดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจทําใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื

กองทนุมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 

Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1   บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1)   บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)     

  โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  

(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่         

ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง

ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่  

ผูล้งทุน บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด 

(3) มีคํ าสัง่ขายคืน ก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ ถูกต้อง และ                

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วน

ของวิธีการการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจดัการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนกําหนด 

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

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
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(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)             

ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิัท

จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัที่ส่งคําสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

        9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ

บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้  การ

บรหิารของบรษิทัจดัการไดท้กุวนัทําการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

      ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจําเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วย

ลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงาน

การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่

หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มคีําสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจาก

ราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2    การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชาํระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้

แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจน

เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิทัจดัการ

กองทนุรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่่งคาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

  11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  
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11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ใน

โครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี   

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน

สาระสาํคญั  

(2)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอัน

เน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็น

หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทําการ 

(3)  อยู่ระหว่างดําเนินการเลกิกองทนุตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

11.2    กําหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  

(ก) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

 (ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย   

      ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจําเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี ทัง้น้ี การระงบัการซื้อขายหน่วย   

      ลงทุนตอ้งไม่เกนิกว่า 5 วนัทําการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.  ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

2.  ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

3.  มเีหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทีม่กีารระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) 

วรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ีทัง้น้ี หากเป็นการระงบัการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วนัทําการ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาสัง่การให้บรษิัทจดัการกองทุนรวม

ดําเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการ

กองทุนรวม  

          (ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั 

1.  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม

ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2.  มเีหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ

หรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3.  มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุด

รบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วยลงทุนโดย



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี้ 12 

พลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อ

หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้ม

ทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ํานักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 

11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกิน 1 วนัทําการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทําการ

สุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุด

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.4  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง

ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขาย

หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิัท

จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คีาํสัง่

ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 

หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะ

ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

•    บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอียด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 

และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอืผ่าน

ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือ 

 คืนหน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) มลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทํา

การซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทําการถดัไป  

•   ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ ใหป้ระกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนั

ดงัน้ีเพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัทําการก่อนวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

2. วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

3. วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว่้าจะมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูค่าหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคญั โดยใหป้ระกาศ

ภายในวนัทําการถดัไป 
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• ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มลูมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั

ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทนุรวมน้ี 

•   ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

         Website: www.principal.th 
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

1.   ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

      กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

 

 

 

 

2.   ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) :  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตัวขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

     แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั 

เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน 

ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยคํานึงถงึภาวะเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3.   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีก่องทุน

ลงทุนมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

BlackRock Fund Advisors ซึ่งเป็นบริษัทจดัการกองทุน iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) จะเน้นลงทุนในหลักทรพัย์ที่มี

สภาพคลอ่งอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.  ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :   

เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง

ของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน 

หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

     แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศ

ทีล่งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

5. ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) :  

การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร์ ในช่วงทีเ่งนิบาท

อ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และ

ขายทํากําไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็น

เครื่องมอืสาํคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ทําไดด้งัต่อไปน้ี 

- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/ หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
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- ป้องกันความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่น 

- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนั

ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 

- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น

ความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง 

ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดย

จะใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6.   ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ื้นฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะกําหนดกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวดั ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ

ลงทุน เพื่อให้มรีะบบที่เหมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนน้ี และในกรณีที่

กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความ

เสีย่งในส่วนน้ี ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมี

การเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติาม

สญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคาร

พาณิชย ์

7.   ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตวัแปร

อา้งองิ ทําใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทน้ีส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อกโดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวาม

มัน่คงสงู และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบกําหนดอายุตราสารเมื่อรอ้งขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความ

เสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม   

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั:  

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน  

มูลค่าของตราสารทุนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงและมคีวามผนัผวนมากกว่าสนิทรพัย์ประเภทอื่น โดยดชันีอ้างองิจะประกอบไปดว้ยหุน้สามญั 

ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วจะมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นบุรมิสิทธิแ์ละตราสารหน้ี เน่ืองจากสิทธิเรยีกร้องสําหรบัผู้ถือหุ้นสามญัจะดอ้ยกว่าผู้ถือหุ้น        

บุรมิสทิธิแ์ละตราสารหน้ีอนัเกดิจากการลม้ละลายของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัดชันี (Index-Related Risk) 

กองทุนไม่ได้รบัประกันว่าจะสมัพนัธ์กับดชันีในระดบัสูงหรอืจะบรรลุวตัถุประสงค์การลงทุน ผลกระทบทางด้านตลาดหรือข้อจํากดัด้าน

กฎหมายอาจส่งผลเสยีต่อความสามารถของกองทุนในการปรบัพอร์ตใหเ้ป็นไปตามดชันีอ้างองิ ความผดิพลาดของขอ้มูลดชันี การคํานวณ

ดชันี การสรา้งดชันีเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิปีฏบิตั ิผูใ้หบ้รกิารดชันี (Index Provider) อาจไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึงหรอื

ตลอดไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน ในช่วงที่สภาวะตลาดไม่ปกติอาจทําให้ผู้ให้บริการดัชนี เลื่อนการปรบัสมดุล (rebalance)         

ตามกําหนดเวลา ซึง่อาจทําใหด้ชันีอา้งองิแตกต่างจากองคป์ระกอบตามปกตหิรอืทีค่าดไว ้
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ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) 

กองทุนอาจสูญเสยีเงนิในช่วงระยะเวลาสัน้อนัเน่ืองมาจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสัน้ และช่วงระยะยาวในช่วงที่ตลาดตกตํ่าเป็น

เวลานาน ปัจจยัเหตุการณ์ในระดบัท้องถิ่น ระดบัภูมภิาค หรอืระดบัโลก เช่น สงคราม การก่อการรา้ย การแพร่กระจายของโรคติดต่อหรอื

ปัญหาดา้นสาธารณสุข ภาวะถดถอย หรอืเหตุการณ์อื่น ๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อกองทุนและการลงทุน และอาจส่งผลให้มี

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลง 

ความเสีย่งจากการลงทุนแบบเชงิรบั (Passive Management) 

กองทุนไม่ไดบ้รหิารจดัการแบบเชงิรุกและอาจไดร้บัผลกระทบจากการปรบัตวัลงในกลุม่ตลาดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดชันีเกณฑ์มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กองทุนลงทุนในหลกัทรพัย์ที่รวมอยู่ในหรอืเป็นตวัแทนของดชันีเกณฑ์มาตรฐานและกองทุนจะไม่พยายามป้องกนัไม่ว่าจะภายใต้สภาวะ

ตลาดใด ๆ รวมถงึสถานะการณ์ทีต่ลาดปรบัตวัลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 
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     กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

      1. เคร่ืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการคาํนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะกําหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 

Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื

หน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูล

ประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถ

ดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจาก

การซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนั

ผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืตน้ทนุและค่าใชจ่้ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้

ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถ

ดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ 

ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใชร่้วมกบัเครื่องมอืใน

การบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถ

ทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัทําการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา

สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่าํระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 

swing pricing และบรษิทัจดัการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักลา่วไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใช้

เครือ่งมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการดําเนินการใด ๆ ทีไ่ดดํ้าเนินการหรอื

ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอื

บางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่าํระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดนั้น้ ไม่ไดร้บัการจดัสรร

หน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และหรอื

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทั 

จดัการดําเนินการได ้
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั และ/หรอือาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแตก่รณี โดย

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสทุธิ

ของกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเกนิกว่าswing threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วย

ลงทุนสุทธขิองกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ย

มลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารคาํนวณ

เป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคล้องกบั

กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

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

pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั

จาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยล

ทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าคําสัง่ซื้อ-

ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสําคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม

ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศ

ทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต 

(ถา้ม)ี 

 

      2. การกาํหนดเงื่อนไขหรือข้อจาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัทําการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ําใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัคาํสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 

period นัน้เช่นเดยีวกบัคาํสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ํารายการดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 

ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side 
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pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่า

คาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period 

สงูสุดทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอื

ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัทําการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่

และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนัน้ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของ

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษิทัจดัการสามารถจะพจิารณาดําเนินการให้

สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

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

period บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูที่

ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตาม

ดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าคําสัง่

ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวาม

เหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทย

ลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ีอง

ทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้
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2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้

เฉพาะวนัทําการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน 

มค่ีาเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน คาํนวณจาก มลูค่า

การซื้อหน่วยลงทุน (subscription)บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

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

คาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gateดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย

ลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จํานวน ในวนัทีส่่งคาํสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้

จํานวนภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดไวส้าํหรบัคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะนําไปทํา

รายการในวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata 

basis) โดยไม่มกีารจดัลําดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิคําสัง่รบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งคาํสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานสําหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ

สบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตาม

เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่Redemption Gate จะไม่ตํ่า

กว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทํา

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate น้ี บรษิทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของ

บรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิGate period สงูสุด ทีร่ะบุใน

โครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gateทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption 

Gate ก่อนระยะเวลาทีกํ่าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถชาํระค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผู้

ถอืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิคําสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ

ของบรษิทัจดัการ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสําคญั 
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2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิ

โดยบรษิทัจดัการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาด

ซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพ

คลอ่งของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า 

Redemption Gate ทีกํ่าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ

คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการ

ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทนุแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้

Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัชําระเงนิจากคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนและสบัเปลีย่นออก เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้

Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคํานึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้

ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่น

มคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gateใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยน

กองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

3. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

(suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัทาํการ) : 5 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ

สมเหตุสมผลว่า จําเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัน้ี 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดํารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
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ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการ

เป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทําการ 

 

สิทธิและข้อจาํกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนั   ถดัจากวนั

สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการ    นับแต่วนัขายหน่วยลงทนุ/วนัรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน

เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ

รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั    ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจํากดัสทิธ ิดงัน้ี 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักลา่ว มผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับ

คะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่วไดเ้ตม็ตามจํานวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ไม่มขีอ้จํากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 

บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่่วนกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

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

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

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูลาํเนาเพ่ือการวางทรพัย ์สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่มภีมลิําเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็น

ภูมลิําเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

 

ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 
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        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีและกองทนุส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบลูย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภมู ิบวัสาํล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (มผีลตัง้แต่วนัที ่ 

     1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จาํนวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 66 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 72,867,702,973.78 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

5.    รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา   ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก 

Washington State University 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ.2564-ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน        

พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จํากดั 

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

จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จํากดั 

พ.ศ.2556-2557 Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

วรรณ จํากดั 

พ.ศ.2551-2556 ผูจ้ดัการกองทุน - การลงทุนตราสารหน้ีไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหน้ีในภูมภิาค

อาเซยีน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อเบอรด์นี สแตนดารด์ (ประเทศไทย) จํากดั 

พ.ศ.2550-2551 นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธ์เศรษฐศาสตรม์หภาค, บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั 

• คณุวิทยา เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ.2549-2550    ปรญิญาโทการบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ.2548-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

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

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

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ทํางาน  

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮาส ์จํากดั 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จํากดั 
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พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตักิารทํางาน  

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

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  นักวเิคราะห,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

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

ประเทศสวเีดน 

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

มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทํางาน 

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

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน สาํนักงานประกนัสงัคม 

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

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

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

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

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

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

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

           หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  
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ชื่อ : นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จํากดั อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310 โทร : 0 2645 0080 

หรอืบคุคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี   

17 ก.ย. 2564 

- 31 ส.ค. 2565 

เกบ็จริง*,** 

1.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได*้** 

      (รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 

ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ชนิดผูล้งทนุพเิศษ 

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

 

 

1.9634 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.1181 

0.1023 

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 

     ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 

1.5348 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.0264 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี** 

ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 

0.0358  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.0006  

0.0165  

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 

ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 

0.3070  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.0053  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 0.0858 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

                   - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

                   - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 

0.0858 

ไม่ม ี
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

 ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

    ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคาํนวณเป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 

              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืใน

รปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการ/ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภท

ของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทนุ ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการ

อาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วในหนังสอืชีช้วนสว่น

สรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ําการของบรษิทั

จดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี   

17 ก.ย. 2564 

- 31 ส.ค. 2565 

เกบ็จริง*,** 

2.   ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.0456 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0057 

o ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0111 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0277 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0011 

รวมคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมด*** 

(ค่าใชจ่้ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้ 

ชนิดสะสมมลูค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ชนิดผูล้งทนุพเิศษ 

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

 

 

2.009 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.1637 

0.1479 

ไม่ม ี

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.06 
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      ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

 

1.50 

- 

- 

- 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

- 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

 

ยกเวน้ 

- 

- 

- 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

o ค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขาย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 

ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนดําเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน

ทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม

ไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามชอ่งทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตาม

เงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว

ในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ 

ทีท่ําการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 111.02 

• Port Folio Duration : ไม่มี 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน ร้อยละ 

ชนิดสะสมมูลค่า: -24.61 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม: -5.63 

ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ: -21.31
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร  11,912,380.07  1.87 

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ 317,905.77  0.05 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ    

 หน่วยลงทุน*2 /ประเทศสหรฐัเมรกิา 653,812,313.49  102.63 

อ่ืน ๆ          

 ทรพัยส์นิอืน่  8,402,777.96  1.32 

 หนี้สนิอื่น  (37,372,209.27)  (5.87) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ   637,073,168.02  100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน ETF / ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

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

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 12,230,285.84 1.92 

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

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร 

กลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี้ 31 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทกุตวัใน Port 
        

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จํานวนเงนิตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

- - A- 11,910,157.95 11,912,380.07 

2 เงนิฝากธนาคาร

สกลุต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

- - A- 317,905.77 317,905.77 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ย  คา้งรบัแลว้      
 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2565 

นับจากวนัเร่ิม

โครงการ 

(17 ก.ย. 64) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 

(27 พ.ค. 65) 

6 เดือน 

(25 ก.พ. 65) 

1 ปี 

(27 ส.ค. 64) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)     

  ชนิดสะสมมลูค่า 8.7234* 9.1066 9.6396 n/a 

  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 8.7243* n/a n/a n/a 

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 8.7983* 9.1380 n/a n/a 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี้     

  ชนิดสะสมมลูค่า -12.77% -3.55% -9.44% n/a 

  ตวัชีว้ดั (Benchmark) -10.85% -3.13% -8.33% n/a 

  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม -5.63% n/a n/a n/a 

  ตวัชีว้ดั (Benchmark) -5.55% n/a n/a n/a 

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ -10.48% -3.08% n/a n/a 

  ตวัชีว้ดั (Benchmark) -10.29% -3.13% n/a n/a 

 

หมายเหต ุ: - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ 

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

               - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  

 1. ดัชนี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงิน USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ    

    เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัสว่นการทําสญัญาป้องกนั ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนประมาณรอ้ยละ    

    85 และ 

2. ดชันี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วนัที่

คาํนวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นทีไ่ม่ไดท้ําสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 15 

               * NAV ณ วนัที ่31 ส.ค. 2565 

  ผลการดําเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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รายละเอียดกองทนุหลกั  

ชื่อกองทุน    : iShares Russell 1000 ETF 

ประเภท    : กองทนุรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ    : ไม่กําหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน   : 15 พฤษภาคม 2543 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : สหรฐัอเมรกิา 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย : สหรฐัอเมรกิา (Stock Exchange: New York Stock Exchange, NYSE Arca) 

สกุลเงนิของกองทุน  : USD 

วนัทําการซื้อขาย    : ทุกวนัทําการซื้อขายของกองทุนหลกั 

การจ่ายปันผล  : ม ี(พจิารณาจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) 

บรษิทัจดัการ   : BlackRock Fund Advisors 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน   : State Street Bank and Trust Company 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน : กองทุนมวีตัถุประสงค์มุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันีอ้างอิงที่

ประกอบไปดว้ยหุน้สหรฐัขนาดกลางและขนาดใหญ ่

นโยบายการลงทุน : กองทุนมนีโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดําเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันี Russell 1000  

(ดชันีอา้งองิ) ซึ่งเป็นดชันีวดัผลการดําเนินงานของหุน้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาซึ่ง

กําหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) 

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ

ผลตอบแทนของดชันีอ้างอิง โดยจะไม่พยายามเอาชนะดชันีอ้างอิง หรอืบรหิารการลงทุนแบบ

ปกป้อง (defensive positions) เมื่อตลาดตกลงหรอืเมื่อมมีลูค่าสูงเกนิจรงิ นอกจากน้ี บรษิทัจดัการ

จะใชก้ลยุทธก์ารสุ่มตวัแทนจากดชันี (Representative sampling) ในการบรหิารจดัการกองทุน 

“การสุ่มตวัแทน” เป็นกลยุทธ์ในการจดัทําดชันีทีเ่กีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตวัแทนซึ่งมี

ลกัษณะการลงทุนที่คล้ายกับดชันีอ้างอิง หลักทรพัย์ที่เลือกคาดว่าจะทําให้มีลักษณะการลงทุน

โดยรวม (ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดและน้ําหนักของอุตสาหกรรม) 

ลกัษณะพื้นฐาน (Fundamental) (เช่น ความแปรปรวนของผลตอบแทน) และมาตรการดา้นสภาพ

คล่อง ที่คล้ายคลึงกับดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจถือหรือไม่ถือหลักทรัพย์ทัง้หมดในดัชนีอ้างอิง 

โดยทัว่ไปกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 90% ในหลกัทรพัย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างองิและ

ลงทุนใน depositary Receipts ซึง่เป็นตวัแทนหลกัทรพัยข์องดชันีอา้งองิ  

ส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในฟิวเจอร์ส ออปชัน่ และสญัญาสวอป (Swap Contract) เงนิสดและ

ตราสารเทียบเท่าเงนิสด รวมถึงกองทุนตลาดเงนิ รวมถึงหลกัทรพัย์ที่ไม่รวมอยู่ในดชันีอ้างอิงที่

บรษิทัจดัการเชื่อว่าจะช่วยกองทุนเป็นไปตามดชันีอ้างอิงได้ โดยกองทุนจะมุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลการ

ดําเนินงานของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเป็นไปตามดชันีอา้งองิ 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)   : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (Exit Charge)   : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fees)  : 0.15% ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมรวม (Total Annual Fund Operating Expenses)  : 0.15% ต่อปี 

หมายเหตุ: กองทุนหลกัอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆของกองทุนได ้

ตวัชีว้ดั (benchmark)   : Russell 1000 Total Return Index 

Bloomberg ticker : IWB US 

ISIN    : US4642876225 

ดูขอ้มลูกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.ishares.com/us/products/239707/ishares-russell-1000-etf 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัดชันีอา้งองิ Russell 1000  Index  
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ดชันี Russell 1000 (ดชันีอา้งองิ) เป็นส่วนหน่ึง (Subset) ของดชันี Russell 3000 ซึ่งเป็นดชันีทีว่ดัผลการดําเนินงานของหุน้สหรฐัใน

วงกวา้ง โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 ดชันีอ้างองิไดร้วมผูอ้อกหลกัทรพัย์ซึง่คดิเป็น 93% ของมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดของ

หลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ของสหรฐัทัง้หมด ดชันีอ้างอิงเป็นดชันีถ่วงน้ําหนักตามมูลค่าหลักทรพัย์ที่ออกโดยผู้ออก

หลกัทรพัย์รายใหญ่ที่สุดประมาณ 999 รายในดชันี Russell 3000 โดยคิดเป็นประมาณ 93% (วนัที่ 31 มนีาคม 2563) ของมูลค่า

ตลาดรวมของดชันี Russell 3000 ส่วนประกอบทีม่นัียสําคญัของดชันีอ้างองิคอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

(Technology Sector) อย่างไรกต็าม ส่วนประกอบของดชันีอา้งองิมอีาจมกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเวลาผ่านไป 

 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั  

ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทุน  

มูลค่าของตราสารทุนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงและมีความผนัผวนมากกว่าสนิทรพัย์ประเภทอื่น โดยดชันีอ้างอิงจะประกอบไปด้วย     

หุน้สามญั ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วจะมคีวามเสี่ยงมากกว่าหุ้นบุรมิสทิธิแ์ละตราสารหน้ี เน่ืองจากสทิธเิรยีกรอ้งสําหรบัผูถ้อืหุน้สามญัจะดอ้ย

กว่าผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธิแ์ละตราสารหน้ีอนัเกดิจากการลม้ละลายของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัดชันี (Index-Related Risk) 

กองทุนไม่ไดร้บัประกนัว่าจะสมัพนัธก์บัดชันีในระดบัสงูหรอืจะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน ผลกระทบทางดา้นตลาดหรอืขอ้จํากดัดา้น

กฎหมายอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของกองทุนในการปรบัพอร์ตให้เป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ความผิดพลาดของข้อมูลดชันี       

การคาํนวณดชันี การสรา้งดชันีเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิปีฏบิตั ิผูใ้หบ้รกิารดชันี (Index Provider) อาจไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นช่วง

ระยะเวลาหน่ึงหรอืตลอดไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน ในช่วงที่สภาวะตลาดไม่ปกติอาจทําให้ผู้ให้บรกิารดชันี เลื่อนการปรบั

สมดุล (rebalance) ตามกําหนดเวลา ซึง่อาจทําใหด้ชันีอา้งองิแตกตา่งจากองคป์ระกอบตามปกตหิรอืทีค่าดไว ้

 

ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) 

กองทุนอาจสูญเสยีเงนิในช่วงระยะเวลาสัน้อนัเน่ืองมาจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสัน้ และชว่งระยะยาวในช่วงทีต่ลาดตกตํ่า

เป็นเวลานาน ปัจจยัเหตุการณ์ในระดบัท้องถิ่น ระดบัภูมภิาค หรอืระดบัโลก เช่น สงคราม การก่อการร้าย การแพร่กระจายของ

โรคตดิต่อหรอืปัญหาดา้นสาธารณสุข ภาวะถดถอย หรอืเหตุการณ์อื่น ๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อกองทุนและการลงทุน 

และอาจส่งผลใหม้มีลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลง 

 

ความเสีย่งในการบรหิารแบบเชงิรบั (Passive Investment Risk) 

กองทนุไม่ไดบ้รหิารจดัการแบบเชงิรุก โดยทัว่ไปกองทุนจะไม่พยายามบรหิารแบบปกป้อง (defensive positions) ไม่ว่าจะภายใต้

สภาวะตลาดใด ๆ รวมถงึสถานะการณ์ทีต่ลาดปรบัตวัลง 

ขอ้ความในส่วนกองทุนหลกัไดถู้กเลอืกมาเฉพาะส่วนทีส่ําคญัซึ่งแปลมาจากฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้กรณีทีม่คีวามไม่สอดคล้องหรอื

แตกต่างกบัทางตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ 

อน่ึง กองทุนหลกัอาจมกีารแก้ไขเพิม่เติม หรอืเปลี่ยนแปลงการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลกัได้ หรอื  

ในกรณีที่กองทุนหลกัมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลต่างๆ หรอืมกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการ ซึ่งบรษิทัจดัการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบ

อย่างมนัียสําคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข/เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงใหส้อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกองทุนหลกัโดยถอื

ว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด       

ทัง้น้ี หากขอ้มลูทีม่กีารแก้ไขไม่มผีลกระทบอย่างมนัียสาํคญั บรษิทัจดัการจะทําการแก้ไขขอ้มูลและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทาง

หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ม ี

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี

1.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช ้

ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั พรอ้มกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน 

และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน (ถ้าม)ี คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ   

ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ     

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ  

สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน       

ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปน้ี    

เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนาม

ของนิตบิคุคล 

ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ  

บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 

บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทนุกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
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วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน

รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถทําการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ส ัง่ซื้อสามารถ  

ทําการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ในกรณีทีส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ตม็ตามจํานวนเงนิทุนโครงการทีกํ่าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน    

บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีกํ่าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ํานวณไดเ้มื่อสิ้นวนัทําการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนต้นทาง 

เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่าํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัทําการ

ขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการไดร้บัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี)       

ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย

ลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ใหนํ้าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบกําหนดอายุกองทุน

ของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิัทจดัการอาจดําเนินการให้ม ี    

การหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มชําระ

ราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้อคืน โดยชําระด้วยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่หักบัญชีธนาคาร หรอืวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการ

ยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั

เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรพัย์ชื่อบัญช ี

“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยเูอส อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  

ยเูอส อคิวติี”้  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชาํระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

สําหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก

รายละเอยีดในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด และหลกัฐานการชาํระ

ค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้รบัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก     

ผู้ส ัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะมอบสําเนาคําสัง่ซื้อให้แก่ ผู้ส ัง่ซื้อ  
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หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี”้ ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางภายใน 2 วนัทํา

การนับแต่วนัที่ทีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนไดถ้งึวนัสุดทา้ย

ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่า      

ซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิอง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วย

ลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ

ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุน โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ 

1.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทํา

ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุนบริษัทจัดการขอ      

สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณาตาม

วนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จํานวนแล้ว 

1.4.2.  ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกับจํานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที ่      

บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริง บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที่

บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทัจดัการ

จะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บั

ใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว   

ในกรณีทีว่นัใดวนัหน่ึง ในช่วงระหว่างวนัทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้ม

กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้

หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนโดยเริม่ต้นที่จํานวนขัน้ตํ่าการจองซื้อของผู้ส ัง่ซื้อ   

เป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้น้ี บริษัทจดัการจะพิจารณาวิธีการตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็น    

ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยคํานึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี้ 37 

สาํคญั 

1.4.5. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม       

หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อก่อนการ

ดําเนินการ  

1.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี ให้การอนุมตัิ

ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่จําหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้

กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจําหน่าย

หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีที่มเีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ

วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรกได ้โดยบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วนันับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมัติจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัที่แจ้งให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิัทจดัการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จาก

เงนิที่ไดร้บัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลา

การเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและ

ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะชําระ

ดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชําระเงนิค่า

จองซื้อจนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหน่ึง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ

หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี  บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่  สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้

ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน

หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด

โดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่

ในกรณีทีส่มควรและจําเป็นจนทําใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ     

ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชี

กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการ

อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ดําเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท

จดัการได ้ 

 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามทีบ่รษิัท
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จดัการเหน็สมควร โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่

ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขาย

หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ตามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิีการซื้อ

หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่

สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่

ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobile application) (ถา้ม)ี 

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคาํสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่

วนัที่มกีารส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั

จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการตามข้อมูลทีไ่ด้รบัทาง

โทรสาร 

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดั

จากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ม ี

2.1 การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่

ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที่ผูล้งทุนควรทราบพรอ้มกบัคําสัง่ซื้อหน่วย



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี้ 39 

ลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน (ถ้ามี) คําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2  สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบ

คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี 

เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจ

ลงนามของนิตบิุคคล 

• ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 

• บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 

• บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

                2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย 

ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั 

นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้

ให้เลื่อนเป็นวนัทําการถดัไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการ

ของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อ

ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทนุ (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทนุ (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของ

บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการขายหน่วย
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ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทํา

การซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

หลกัทรพัย(์ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี   บรษิทัจดัการอาจ

ดําเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี 

พรอ้มชาํระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจํานวนทีร่ะบุในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชาํระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์คําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด

ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้

เพือ่รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชกีระแสรายวนั   

ชื่อบญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยเูอส อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซไีอเอ็มบ ี

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

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ยเูอส อคิวติี”้ 

(3)  บัญชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้

โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

(ถา้ม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

จากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสําเนาคําสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บั  เงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อื

หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึข้อมูลการซื้อ  หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การชําระเงนิด้วยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร

ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ

จะดําเนินการนําส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถัดจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอื

ดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื

ดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง

กองทนุ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทํา
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ให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุนบรษิัทจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หาก

ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณา

จดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  หรอืโดยใชห้ลกั 

“small lot first” ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนโดยเริม่ต้นทีจํ่านวนขัน้ตํ่าการจองซื้อของผูส้ ัง่ซื้อเป็นฐาน

ในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บริษัทจดัการจะพิจารณาวิธีการตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า โดยคาํนึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

2.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท

จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัทาํการขายทีบ่รษิทัจดัการทํารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนของคําสัง่ซื้อนัน้ ๆ 

เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม

วรรค 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทํา

ให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวน

สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อก่อนการ

ดําเนินการ 

2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบียนไวต้่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร

ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 

ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี

รายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิ  ค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารใน

คําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัท

จดัการเหน็สมควร ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าว

แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยบรษิัท

จดัการจะประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ

และ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ

บรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน             
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วนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่

ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัตอ่ไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนไดเ้ป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการ      

ไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ      

ไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-   แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.4  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน    

เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการ

ขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าว

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการเวน้แต่กรณีที่

เกิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้น้ี จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนั   

นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของ      

ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่า

ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้ความเห็นชอบใหบ้รษิัทจดัการดําเนินการ

ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบัญชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มกีารทําธุรกรรม   

ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อ        

หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรอืถาวร ตามทีบ่รษิัท

จดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ

รายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดําเนินการที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ            

ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ

บรษิัทจดัการ และแจ้งสํานักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทําการนับจากวนัที่หยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว    

เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจําเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจําป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
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แตกต่างจากทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลง

วนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่สํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่

กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อื

ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1.  ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- Internet 

วธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

ไม่ม ี

3.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ม ี

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหน่ึง 

โดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการ

อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และ

นําส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทาง

โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําส่งคาํสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบตอ่ไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก

บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นนิติบุคคล 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  
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• หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการ

ถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถทํารายการขายคนื

หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัทําการถดัไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. และคํานึงถงึ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทํา

การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัทําการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการที่

บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั     (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรม

อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงาน

ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอื

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมต่ํ่ากว่ามูลค่าขัน้

ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 

วนัทําการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน

ต่างประเทศที่มีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน

ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา เวน้แต่บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณ

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม

บรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนื

หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัโดยมใิห้นับ

รวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการ

จดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา และหรอื 

กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดย

บรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืโดยนํา

เงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์

ไว ้ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิีการที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอืน่ของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถชําระเงนิ

ใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทนุตามวธิกีารในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
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ทีจ่ะพจิารณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิัท

จดัการได ้ 

3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงาน

สิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

3.4.2.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัท

จดัการดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบั

ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตาม

หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันัิน้ โดยจะ

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนไปลงทุน 

หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกักําไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจํานวนเงนิสดทีก่องทนุทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่ตาม

หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่

ผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่า

หน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อสิ้นวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้

อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงาน

ดงักลา่ว เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพ

รนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้   ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั จะคาํนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัทําการนับถดัจากวนัทีบ่รษิัทจดัการ

ดําเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัทํารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน

เปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการดําเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
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นัน้ 

 เวน้แต่เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน

กําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนตาม

วรรค 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สิ้นการคาํนวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขายคืน

หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนสําหรบัการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

3.4.2.2  เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดําเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัท

จดัการตามทีกํ่าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจํานง

การจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการกําหนด เมื่อบริษัทจดัการได้

ดําเนินการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์แล้ว บรษิทัจดัการจะ

ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบร้อยแล้ว และผู้ถือหน่วย

ลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บริษัทจดัการดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน

“หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการกําหนด

ดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบริษัทจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจํานงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุน” และให้มีผลใช้บังคบัไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อ

บรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคล

ธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

สําเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสอื บรคิณฑ์

สนธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทั

จดัการแล้วได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานง

การจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุนโดยรวม หรืออาจทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการทําธุรกรรมที่

เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
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เกีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่หรอืการตคีวามหรอืการให้

ความเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจ โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการดําเนินการ

หรอืไม่ดําเนินการดงักล่าว และให้ถือว่าการดําเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย

ลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบรษิัทจดัการดําเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็น

การแก้ไขรายละเอียดของโครงการ ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่ห้ามหรอืข้อห้ามใดๆ บรษิัทจดัการสามารถ

พจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

3.4.3  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.4.3.1.  คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัและ

ได้ทํารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนหน่วยลงทุนตาม

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะ

ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็น

อย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุน

สงูกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีล

ทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจํีานวนตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุน

คงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุน

ทัง้หมดตามจํานวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิัท

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ํา

การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

3.4.3.2 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

เว้นแต่เวน้แต่บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนด

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วย

ลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เสรจ็สนิการคํานวณ

ดงักล่าว 

3.4.3.3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย

ลงทุนที่ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ

อื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น 

ทัง้น้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมกําหนด 

3.4.3.4. ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสารแสดง

ความจํานงในการขายคนืหน่วยลงทนุ และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

 

3.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 

วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการนําส่ง 

เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและ

จดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนั

คํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ด้รบัการผ่อนผนัโดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกจิการ

จดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
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เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา หรอืโดยใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น

ผูดํ้าเนินการนําส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 

ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย

ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 

ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมทีใ่ช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทนุวธิกีารอืน่ ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายคนืหน่วย

ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอื เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลา

ทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ

รายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ทําการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและสมควร 

บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้น้ี จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น

สาํคญั 

4. กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ

ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งคาํสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการตามคําสัง่

ขายคนืทางโทรสารของผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรอื

บรษิทัจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมาย

และใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  
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5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม

คําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้

สงวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจําป็นต้องเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ใหแ้ตกต่างจากที่กําหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีาร

เปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ

ขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าทีม่ ี

ความจําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทําการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  

ทุกวนัทําการ ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.00 น. 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี 

หรอืธุรกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

3.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่

ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2   บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการการรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น

การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและ

สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้น้ี จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั 

 

 

 

4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ม ี
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การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้

การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขาย

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท

จดัการเป็นอย่างอื่น 

4.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วง

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วธิีการ วนัเวลา และราคา

สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 

หรอื สบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทนุภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุน

โดยกรอก รายละเอียดในคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จํานวนเงนิหรอืจํานวน

หน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทั

จดัการหรอืผู้สนับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไป

ชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใด

ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเวน้ข้อกําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วย

ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ มายัง

กองทุนน้ี สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคย

เปิดบญัชกีองทุนรวม) คาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

(ถ้าม)ี ไดท้ีท่ ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทาง

อื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนหรือคําสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสาร

ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งได้ทีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคืน เมื่อบรษิัทจดัการได้ทํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมูลค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สําหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด

ในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิ

เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต

จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

  4.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
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บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ

เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั โดยประกาศ ณ สํานักงานของบรษิัทจดัการ 

และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ

เหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ําการของบรษิัท

จดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทาง

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

    4.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการ  

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี)      

ที่สมบูรณ์ และไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรอื

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการขาย

หน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัทําการที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี)      

ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแล้ว บวกดว้ย

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถา้ม)ี  

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย

ลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําให้หน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่า    

ผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยงั

กองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ตํ่าดงักล่าวตามที่บริษัทจดัการ

เหน็สมควร บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามที่บรษิทัจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 

ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
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ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น

การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือ เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้

สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย  

7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจําเป็น

และสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้น้ี จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

4. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่     

ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธิในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอียดโครงการ 

(ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

ไม่ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดําเนินการ 

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรอืถาวร ตามทีบ่รษิัท

จดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด

ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัดําเนินการทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ และแจง้สํานักงานก.ล.ต. ภายใน   

3 วนัทําการนับจากวนัทีห่ยุดรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณี

จําเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
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ภาคผนวก 3 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอก

ผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุน

ภายใต้แนวทางทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่

ถอืว่าเป็นการดําเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน           

ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทนุในประเทศน้ี ซึง่มคุีณสมบตัิ

ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

1.1  ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้

ดําเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ

เข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอ้างองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบั

ในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชําระหน้ีการค้า B/E หรอื P/N ดงักล่าว

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี 

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2.1.2  ธนาคารออมสนิ 

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ทัง้จํานวน

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

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับunderlying ประเภทเดียวกับunderlying ของ derivatives 

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิที่สามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. 

ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้น

หนังสอืชีช้วนดว้ย 
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2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 

ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และ        

วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้น้ี  ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.          

ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN 

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหน่ึงไม่นํามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 

2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฎในระบบขอ้มูลที่

น่าเชื่อถอืไดซ้ึ่งเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจดัใหม้ี

ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวธิกีารคํานวณเดยีวกบัทีใ่ช้

ในการคํานวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดงักล่าวให้ บลจ. ทุกวนัที่ 15 และ   

วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้น้ี  ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.          

ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN     

ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

 ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน

ดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าว ต้องมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้กบัการลงทุน

ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทนุในทองคาํแท่ง)  

1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทนุนัน้ 

1.2.3  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

    1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์

2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 

2.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

 

 

  ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 
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1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทนุ หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

  ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทนุฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit 

Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกํีาหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่    

วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

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

Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข ึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรือที่มีข้อมูลราคาที่

น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึง ดงัน้ี 

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

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหน้ีซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอืที่มขี้อมูลราคาที่

น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 
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2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA) หรอื TSFC 

4.2   หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า

ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนั

แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3   มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตาม

วธิกีาร ดงัน้ี  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 

ทัง้น้ี ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนชําระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นค่าซื้อหลักทรพัย์หรอืตราสารตาม 

Reverse Repo  

4.4   การดํารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ

ต้องเรียกให้คู่ส ัญญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทํา 

Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอน

มาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่

ซื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1   เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ          

ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่ เกิน 5      

ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกําหนดเรื่องดงักล่าวไว้

ในสญัญาซึ่งไดกํ้าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แล้ว บรษิทั

จดัการจะไม่ดําเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5   การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คํานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก Reverse Repo จนถึงวนัที่มีการ

คาํนวณ 

4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี

อยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขี้อตกลงกําหนดให้สามารถบงัคบัชําระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรม

หน่ึงจากหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมที่เกิดจาก 

Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6   discount rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา 

หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

 

 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 
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1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว

กระทําการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกิจหรอืดําเนินกจิการไดต้าม

กฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทนุฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทนุส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ หรือ

หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัน้ี 

3.1   ดําเนินการให้มกีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผู้ยมืเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ ไม่เกนิ 270 วนั

นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง

เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนังสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุน

ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ดําเนินการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดย วธิอีื่นซึ่งจะมผีล

ให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรอืทําให้ไม่สามารถบังคบัตาม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ดํารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 
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3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกํีาหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่

วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหน่ึงอย่าง

ใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3   ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4   reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญา ให้ใชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยขอ้กําหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและให้ยมื

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย

อย่าง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคาํ 

1.6  น้ํามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ 

ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 

Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้น้ี ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 

underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง

แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้อ่เมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคาร

พาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรอืผู้ค้า 

derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารชําระหน้ีดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ

ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1   เป็นดชันีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ

ปัจจยัต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดชันีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
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องค์ประกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง

เป็นอสิระดว้ย 

3.2   เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1   ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมน้ํีาหนักไม่เกนิอตัราที่กําหนดใน

ขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคํา

หรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3   เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. ทัง้น้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4   มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทกุวนัทําการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5   ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงัน้ี 

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

3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(future price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6   ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้

เหน็ไดว่้าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชําระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่

กองทุนอาจต้องชําระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ

เป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง       

การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1   ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให้บรษิทัจดัการทราบทุกวนัที่ 15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้

มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 
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7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึง

อย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวข้อง

กบัความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่

อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะต้องชําระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ

เสีย่งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ใน

กรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบกําหนดตามปกติ) ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation 

จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่ง

กําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation 

รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 

obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของ

สนิทรพัย์รายนัน้แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation ทุกรายการ 

ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์

อ้างองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์้างองิโดยผูข้ายประกนัความ

เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย

ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ

ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกําหนดสญัญา 

(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 

หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 

ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคุีณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อกําหนดสําหรบัตราสาร TS 

ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้

โดยตอ้งไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทุน 

 

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนกําหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ

หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
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ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการทําสญัญาในประเทศที่

มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรพัย์

ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน            

ข้อ 2 ประเภทของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนต่างประเทศน้ี ซึ่งมี

คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

1.1  ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

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

ได้ดําเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมายกําหนด หรอืมีเงื่อนไขให้กองทุน

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ

เข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า

ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอ้างองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบั

ในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชําระหน้ีการค้า B/E หรอื P/N ดงักล่าว

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี 

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2.1.2  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 

ทัง้น้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ทัง้จํานวน

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

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ derivatives 

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิที่สามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. 

ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้น

หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 

ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้ํานวณ

และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN 

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหน่ึงไม่นํามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่ 

2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฎในระบบขอ้มูลที่

น่าเชื่อถอืได ้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัสิากล และ บลจ.ต้องดําเนินการจดัให้มี

ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทนุ 
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2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวธิกีารคํานวณเดยีวกบัทีใ่ช้

ในการคํานวณราคาทีแ่สดงในระบบข้อมูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าวให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้ํานวณ

และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสําคญัให้ผู้ออก SN ส่ง

ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที ่

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ ต้องมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ใน

การลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

1.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กํากับดูแลด้าน

หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน 

CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2.  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที่เป็นสมาชิก

สามญัของ IOSCO   

1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง

อยู่ภายใต้หลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุน

รายย่อยของประเทศนัน้ 

1.3  ประเทศทีกํ่ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพยีงพอทัง้น้ี ตาม

รายชื่อประเทศทีส่าํนักงานกําหนด 

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจํากดัการกู้ยมื

ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี   

(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.4.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชค้ํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP  

1.4.2  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.4.3  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและ

ชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อนําทรพัยส์นิที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสดัส่วน (pro 

rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว

ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกัษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มคีวามจําเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้

มกีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจําเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไว้ใน

หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 

2.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

  ส่วนท่ี 3 :   ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
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ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. บรรษทัรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

3. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

4. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 3 

  ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

  ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

  ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

4 ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลาย

อย่าง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ทองคาํ 

1.6  น้ํามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม   1.1 - 1.6 หรอื 

1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 

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

underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง

แพร่หลายดว้ย 

5 เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้อ่เมื่อ 

2.1  กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่

ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลโดยหน่วยงาน

กํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่

เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารชําระหน้ีดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ

ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

6 หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

  ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1   เป็นดชันีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรอื

ปัจจยัต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการคํานวณ และมกีารคํานวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ

องค์ประกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง

เป็นอสิระดว้ย 
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3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิอตัราทีกํ่าหนดใน

ขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคําหรือน้ํามันดิบ หรือเป็นดชันีราคา

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสัญญานั ้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ

กองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้น้ี 

หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน

เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงัน้ี 

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

3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดง

ใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

7 หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชําระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สนิของกองทุนที่มคุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนที่เพยีงพอต่อภาระที่

กองทุนอาจต้องชําระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ 

และเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

8 หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสีย่ง การ

ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

9 หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้

มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทําการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

10 หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 
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7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึง

อย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่

เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดย

คู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงนิตามข้อตกลงซื้อ

ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบ

กําหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้น้ี 

ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation   

มหีลายรายการซึ่งกําหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 

obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 

event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากัน

เฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 

obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์

อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกนัความ

เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย

ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ

ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกําหนดสญัญา 

(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3   ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 

หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอืน่ 

7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 

ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ใน

ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามข้อตกลงกับกิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้

โดยตอ้งไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทุน 

 

 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศ

กําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง

อตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี

ภูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้

Credit Rating แบบ National Scale 

ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating 

อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

5.1    เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

Filing  

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี < 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทนุ และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตาม

ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทนุ 

ใน benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ

ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีาร

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย

ต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิ

ถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรอืศุกูก ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึ้น

ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอื   ผู้

ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  ในประเทศไทย) 

หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2   ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย

หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ี ≤ 397 วัน    

นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคล

ดงัน้ี 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานอง

บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวนัชําระหน้ี > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC Derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย

ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ําหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ

ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่

อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลีักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

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

โครงสร้างพื้นฐาน อสงัหาริมทรพัย์ หรอืสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนักงานกําหนด 

6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ

จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 

SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิัททีอ่ยู่

ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ

ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน

ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย ์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มี

การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย

หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางทีส่าํนักงานกําหนดและมลีกัษณะตามขอ้ 6.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แล้วแต ่

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

ใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็น

ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 

securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 

เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ให้

เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-   อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่ ี

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

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดดํ้าเนินการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย

กําหนด หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2    SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ

ขายตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตรา

สารหน้ีทีอ่อกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 

เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 Reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 Total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุน

สําหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้

ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี 

ตราสารหน้ีกึ่งหน้ีกึง่ทุน ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถ้วน

ดงัน้ี 

5.1   มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วน

การลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity 

limit) 

5.2   มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี

credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 derivatives ดงัน้ี 

6.1  การเขา้ทาํธุรกรรม  

derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์

เพื่อการลดความ (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 6.2  การเขา้ทําธุรกรรม 

derivatives ทีม่ใิชเ่พื่อการลด

ความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% 

ของ NAV 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั product 

limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของบลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจํีานวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย

หน่ึง  

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability)* ของผู้

ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลา

บญัชลี่าสุด ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมหีน้ีสนิทางการเงนิที่ออกใหม่
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตรา

สารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 

บลจ. อาจนํามลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสนิทาง

การเงนิตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหน้ีสนิทางการเงนินัน้

จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป  

และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ

การเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุดให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 

ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายนัน้เป็น

รายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่ 

และม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี

credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 

รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตรา

สารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ

แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ในลกัษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบับุคคลตาม 1. 

– 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS 

ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงัน้ี 

  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย

ได้รบัความเห็นชอบจากสาํนักงาน  

(1.1)  มขีนาดเล็ก  

(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก

หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

โดยได้รบัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

ที ่ออกหน่วยนัน้  เว ้นแต่เป็นหน่วย property ของกองท ุนที ่ม ลีกัษณะ

ครบถ้วนดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6  หน่วย private equity ไม ่เก ิน  1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองท ุน 

private equity 

หมายเหตุ : *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทํางบการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า

ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standard 

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

“ทัง้น้ี การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่อง การ

ลงทุนของกองทุน”   

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งรายงาน

ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จําหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับ

แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน

ดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจํ้าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี และจะจดัส่ง

รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

 ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูล

ตาม (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน

การลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนา

รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดเวน้

แต่เป็นการดําเนินการตามขอ้ 4   

(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ

ระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

(product limit) สําหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตามขอ้ 1 ใน

ส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สําหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็น

กองทุนรวมตลาดเงนิ 
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(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกบั

ชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้แล้วแต่

กรณี และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน

นัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการต้องจดัทํา

รายงานข้อมูลตาม (1) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหุี้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมสี่วนได้เสยีในกิจการที่ลงทุน 

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

ดําเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก

สาํนักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุ้นของ

บรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิัทนัน้จนถงึหรอื

ขา้มจุดทีต่อ้งทําคาํเสนอซื้อ 

ความในขอ้ 2 มใิหนํ้ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน

ต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยให้

ดําเนินการตามทีกํ่าหนดในขอ้ 3  

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รบัอนุมัติให้จัดตัง้หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทําการตดิตอ่กนั 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสําเนา

รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม 

ในกรณีที่อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่กําหนดแล้ว ให้จดัทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน 

อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามที่กําหนด และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัทําการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีกํ่าหนดนัน้”   

(2)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกิน

ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแก้ไขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิ

ในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด” 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิ อตัราส่วนการ

ลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด และใหบ้รษิทัจดัการจดัทํารายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถ

แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้้ี 

ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาตามขอ้ (2) 

4.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรอืข้อกําหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี

ดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อกําหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

5.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่

กําหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัท
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จดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และต้องส่งรายงาน

เกี่ยวกบัการดําเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั

จดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กําหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง

ดําเนินการดงัตอ่ไปน้ี 

(1.1)  จดัทํารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน

จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ

กองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการ

แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม

ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จด

ทะเบียนเป็นกองทุนรวมหรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัทําการ ทัง้น้ียงัต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้

ลงทุนเป็นสาํคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน

การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมรีะยะเวลา

เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว

บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

จะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เติมกองทุนรวมนัน้

เพิม่เตมิ 

ทัง้น้ี ประเภทหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

สาํนักงานก.ล.ต. และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 4 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี 

 (ประจาํปี 2565) 

(TH, US) 

 

วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 

วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 

วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 

วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา       

วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต ิ

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 

วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ

วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 

วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ

วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน   

พรินซิเพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทนุเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงาน

ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้       

เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  http://www.sec.or.th/ 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ    

ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ

สามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทาํการของบริษทัจดัการหรือ

โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้

จากบริษทัจดัการ 

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 

หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามคาํ

จาํกดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้

เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอาํนาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ

ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทาํความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์เพ่ือทราบ

ข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมี

หน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการ

และหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงิน

ดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุม

ทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทาํธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ 

รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 

ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
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