
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 18 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2566 
 
 
 

• กำรลงทุนใน กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำมำ
ลดหย่อนภำษีได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีระบุไวใ้นคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่ำวด้วย หำกไม่
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (กำร
ลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อยำ่งน้อย 7 ปีปฏิทิน) และกำรลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไมส่ำมำรถน ำมำลดหยอ่นภำษีได ้

• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวชนิดมสิีทธิประโยชน์ทำงภำษี ไปจ ำหน่ำย โอน จ ำน ำ 
หรือน ำไปเป็นประกนั 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล 
70 หุ้นระยะยำวปันผล เมือ่เหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผู้ลงทุน และ 
ผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

• กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวมน้ีมี
ควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสูงและ  รบัควำมเส่ียงได้สูงกว่ำผู้
ลงทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุน ไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดผู้ลงทุนอำจ
ไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้น
หนังสือช้ีชวน  

•  ผู้ลงทุนควรศึกษำขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนให้เขำ้ใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต และ
เมื่อมีขอ้สงสยัให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

•  กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบั  
 รองถึงควำมถกูต้องของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 
 ท่ีเสนอขำยนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยำวปันผล 
Principal 70 Long Term Equity Dividend Fund (PRINCIPAL 70LTFD) 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1.   ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล 
(Principal 70 Long Term Equity Dividend Fund, PRINCIPAL 70LTFD) 

ประเภทโครงกำร เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว   

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

• ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อย่อ: PRINCIPAL 70LTFD-T)  

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ: PRINCIPAL 70LTFD-D)  

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 
(กฎหมายก าหนด กองทุนจงึไม่สามารถลงทุนต ่ากว่านี้ได)้ และไม่เกนิรอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ี
คุณภาพ มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิต้นสงู หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการ
หาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหล้งทุน 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษ ี: จ่าย  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :   จ่าย 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 

ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 1,000 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    1,000 บาท 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัที ่14 มถิุนายน 2548 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  วนัที ่18 กรกฎาคม 2548 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8ซ 
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2. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจำกเงินลงทุน 

•    โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงันี้ 

- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: PRINCIPAL 70LTFD-T) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการ
น าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหกัลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยต้องเป็นการซื้อ
หน่วยลงทุน หรอืสบัเปลีย่นเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ และโดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่
317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที่ 28 มถิุนายน 2559 ก าหนดให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
บริษัทจัดการจะไม่เปิดให้ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน หรือสบัเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีได้อกี เว้นแต่เป็นการสบัเปลี่ยนเข้าหรอืโอนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนมาจากกองทุนประเภท 
LTF กองทุนอื่นที่มสีทิธปิระโยชน์ทางภาษีเช่นเดยีวกนั ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยผู้ลงทุนคาดหวงัโอกาสรบั
ผลตอบแทนจากเงนิปันผล รวมถงึรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุน รวมถงึเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงกลุ่มผูล้งทุนทีจ่ะ
ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษีในอนาคต โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้า
ผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน 

- ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ: PRINCIPAL 70LTFD-D) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล/สถาบนั ที่
คาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล รวมถึงรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวล
รษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ลงวันที่ 28 มถิุนายน 2559 ก าหนดให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดังนัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามา
ลดหย่อนภาษ ีLTF ได ้

• ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรบัตวัสูงขึ้น หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูล
ค่าทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 

• ผูท้ีต่อ้งการลงทุนในหุน้ระยะยาวและมโีอกาสรบัเงนิปันผลระหว่างปี 

• ผูล้งทุนที่คาดหวงัโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล หากปฏิบตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด ทัง้นี้ 
โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 

• ส าหรบัการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี (class T) ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีอย่างน้อย 7 ปี
ปฏิทนิ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ส่วนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ขึ้นกบั
วตัถุประสงค์ในการลงทุน อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั  ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุ น  แผนในการใช้เงนิ และ
ปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

4.    จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 

•      จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 5,000 ล้านบาท  

5.    รอบระยะเวลำบญัชีของกองทุน 

•   วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 

•   วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2549 
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6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 (กฎหมายก าหนด 
กองทุนจงึไม่สามารถลงทุนต ่ากว่านี้ได)้ การเปลี่ยนแปลงของระดบัราคาของหุน้ทีก่องทุนลงทุนและหรอืดชันีตลาดหลกัทรพัย ์
อาจมผีลใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงขึน้ลง อย่างไรกต็ามกองทุนจ ากดัการลงทุนในหุน้สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 
70 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืจะกระจายการลงทุนไปยงัตราสารอื่นๆ ทีม่คีวามเสีย่งต ่ากว่าหุน้ เช่น 
เงนิฝาก พนัธบตัรรฐับาล หุน้กูบ้รษิทัเอกชนคุณภาพด ีเป็นตน้ การกระจายการลงทุนดงักล่าว จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อช่วยลด
ผลกระทบจากความผนัผวนขึน้ลงของตลาดหุน้ 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี และจะต้องคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตัง้แต่ปี 
2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
ผูล้งทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษไีด ้

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี (class T) ไปจ าหน่าย 
จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั 

7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%):70.00 

2. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%):30.00 
9.   กำรขำย กำรรบัซ้ือคืน และกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
       9.1  กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

      ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อ   
      ไดท้ี ่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 

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

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สัง่จ่ำยผำ่นธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ำยผำ่นธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผำ่นบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผำ่นบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผำ่นบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผำ่นบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผำ่นบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผำ่นบญัชีธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผำ่นบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ ่

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลี่ยนเขา้เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุน LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี เวน้แต่เป็นการสบัเปลี่ยนเขา้หรอืโอนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษเีช่นเดยีวกนั ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

9.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิีถิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและ
บรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัให้มขีึ้นและด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าวมาแล้วขา้งตน้ 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไมข่ำยหรอืไม่รบั
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  
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(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

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

(2) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

       9.3   วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) 

   บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นเขา้หรอืโอนหน่วยลงทุนมาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

   กองทุนอื่นทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษเีช่นเดยีวกนัเท่านัน้ 

2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (class D) 

        ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ   

        ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย 

        ลงทุน 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของ 

   สปัดาห ์ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

       10.  กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

 (1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงาน
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การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้
ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิัทจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่เกิน 
10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1)   ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่ง
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้ีค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลนั 

(2)   แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(3)   ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น 
และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้ง
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป  

11.  กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน:  

11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะใน
กรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน

เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  
(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น
สาระส าคญั  

(2)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอนั
เนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์
และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าได้
ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(3)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 
11.2 ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

(ก) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ
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(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ การ
ระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีที่มกีารระงับการซื้อขายหน่วย

ลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ีทัง้นี้ 
หากเป็นการระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาสัง่
การใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
หรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
1. ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึ
การหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรับค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกิน 1 วนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 

วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนกไ็ด ้  

   11.4  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน
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ทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตั ้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ
ซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

  12.   กำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรอืขำยคืนหน่วยลงทุน (ตำมสน.87/2558 ข้อ 30) 

•   เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกนิ 20 วนั
ท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนออกไปได ้

•   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทำงผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลคำ่หน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือ 
  คนืหน่วยลงทุน 

•   ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) มลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของ
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

•   ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ใหป้ระกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวนัดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

3. วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั โดยให้
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

•   ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

•   ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

      Website: www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

1.  ระดบัควำมเส่ียงของกองทุน 

     กองทุนมคีวำมเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

 

 

2. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร 
(Credit Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของ
ผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งที่
เกดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจา่ยคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้นี้หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภท
นี้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร 
เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทั
ผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและความถีใ่นการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตรา
สาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3.  ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสาร
ปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  
อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารตา่ง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพ
ของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในตราสารดงักล่าว   

4. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่
ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

แนวทำงบริหำรควำมเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อน
การตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและ
ความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

5.  ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็น
ผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   

แนวทำงบริหำรควำมเส่ียง: บรษิทัจดัการมแีนวทางในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ โดยการวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
หรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ย และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบี้ยทีค่าดการณ์ไว ้
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เครือ่งมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม 

                   กองทุนมีเคร่ืองมอืกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ดงัน้ี 

1.  เคร่ืองมือกำรก ำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 

    1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing    
  Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณา
เลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าที่
สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยั
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น 
bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของ
ตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม 
REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการ
อาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
เท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน 
นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุน
รวมลงทุน เป็นตน้ 

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

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

                ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบั
เพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่ี
การใชเ้ครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วข้องกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนั
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ท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็
เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่า
นักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณทีีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพ
คล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน 
(subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิัทจดัการก าหนด 

2. กำรก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ำกดัในกำรรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

 กองทุนรวมทัว่ไป 

 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน จะตอ้งแจง้บรษิทั
จดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

 หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

         ขอ้สงวนสทิธิ ์

 1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบั  
 ค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ 
 พจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket,  
 Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณา 
 แลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่ 
 กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice 
period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลู
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

        การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 
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2.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการ
ภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิที่
ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

   2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตาม
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมด
ของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  
ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการ
ขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรร
หน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่า
ขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

 ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-
หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

 อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไป
ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

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

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ 
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่น
ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ 
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8.  ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

         ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุใน
โครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การยกเลกิ 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้ง
อยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

    การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนั
ผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอื
ประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่
ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

3. กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหน้ีหรือตรำสำรท่ีลงทุนขำดสภำพคล่อง
หรือไม่สำมำรถขยำยได้ด้วยรำคำท่ีเหมำะสม (Side Pocket) 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่
สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน โดย
บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
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 อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ 
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบั  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน  
 เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

          (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

          (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น   
        สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เนื่องมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระ
ราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้ถือ
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 

1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษไีปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้ม
ดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (class D) 

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบรษิัทจดัการโดยตรงพร้อมกรอกรายละเอียดในใบส าคญัการโอน
หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

4. ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ี่
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดัในกำรใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่ำอำจจะเกิดขึ้น 

• ไมม่กีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

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

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

7. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี
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8. ภมิูล ำเนำเพ่ือกำรวงทรพัย ์ส ำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มภีมิูล ำเนำในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทั
จดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

        1.    รำยช่ือคณะกรรมกำร 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รำยช่ือผู้บริหำร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธรุกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและกองทุนส่วนบุคคล 
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• คุณวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 
• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 
• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (มผีลตัง้แต่วนัที ่ 

     1 กรกฎาคม 2565) 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ ำนวนกองทุนรวม และมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 66 กองทุน 
• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 71,697,139,337.63 บาท 

  4.    คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ ์เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

 5.   รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2565) 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก   
                                            Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy, บลจ.    
                                             บวัหลวง จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บลจ. ไทย 
                                                   พาณิชย ์จ ากดั 

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

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน 
                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  นักวเิคราะห์การลงทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 

• คณุชำตรี มีชยัเจริญย่ิง 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2560 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560  นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
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พ.ศ. 2557 - 2558  วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 - 2557  นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 - 2554  นักวเิคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย
เศรษฐกจิการคลงั) 

• คณุสิทธิกำรย ์พงษ์พฒันศึกษำ, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557  ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  ผูช้่วยนักวเิคราะห ์บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

•   คณุสุปรีด์ิ สุวพนัธ,์ CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 – 2555                     ปรญิญาโท Investment Management, University of Reading, U.K. 

พ.ศ. 2549 - 2553                      ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2560 - 2564                      ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2560                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสกิร จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2557                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บล. ฟิลลปิ จ ากดั 

•   คณุปฐมพงษ์ เรืองคณำรกัษ์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2558                      ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั, ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน  
                                             ฝ่ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564) 
พ.ศ. 2560 - 2564                      นักวเิคราะห ์ฝ่ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

• คณุชนัยกำนต์  สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 

พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั  
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พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 

พ.ศ. 2538 - 2542                พนักงานอาวุโส ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม       

•   คณุนิค ศรีวีระวำนิชกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2560 - 2561                      ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 

(NIDA) 
พ.ศ. 2553 - 2555                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Colorado State University – Pueblo, the United States of 

America 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะห,์ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               ทีป่รกึษาธุรกจิ, บรษิทั เค พ ีเอม็ จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556               ทีป่รกึษาการลงทุน (ฝึกงาน), บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

6.   ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

            หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2299-1111 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รำยช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 02 2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั ไวแ้ลว้(ถา้ม)ี 

                 ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
                 จะค านวณเป็น %ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 

              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
ปัจจุบนัหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (Class D) เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.18% ต่อปี, ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 0.15% ต่อ
ปี มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ก.ค.63 เป็นตน้ไป 

 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรยีกเกบ็จำกกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้  
      ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  

1 ก.ค. 2564 –  

30 มิ.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  

1 ก.ค. 2563 –  

30 มิ.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  

1 ก.ค. 2562 –  

30 มิ.ย. 2563 

เกบ็จริง เกบ็จริง เกบ็จริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได*้** 
(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 

      - ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 

 
 

1.20 

 
 

1.197 

 
 

1.29 
o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 

- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
- ชนิดจา่ยเงนิปันผล 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.18 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.18 

 
1.06 
ไม่ม ี

 
1.058 
ไม่ม ี

 
1.061 
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
- ชนดิมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

 
0.03 
ไม่ม ี

 
0.032 
ไม่ม ี

 
0.032 
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ** 
- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 

 
0.11 
ไม่ม ี

 
0.107 
ไม่ม ี

 
0.107 
ไม่ม ี

o ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี 0.009 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.009 

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.05 0.039 0.046 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.02 0.016 0.016 

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.01 0.011 0.010 

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.01 0.008 0.013 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.01 0.004 0.007 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด***  
(ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได้) 
- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

 
 
 

1.25 

 
 

1.236 

 
 

1.255 

ค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.33 0.29 0.24 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ยกเวน้ 
1.00 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
ชนิดจา่ยเงนิปันผล 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ตามเงื่อนไขการขาย และการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน: ร้อยละ 201.60 

• Port Folio Duration : 0.0272   

• ผลขำดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

-ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี: ร้อยละ -35.68 

 
รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน  2565 

    มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี           79,677,611.17   31.95 
 พนัธบตัรกระทรวงการคลงั    
          อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี           999,931.85   0.40 

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    
  หมวด ธุรกจิการเกษตร             1,622,790.00         0.65  

  หมวด ธนาคาร           21,077,850.00         8.45  

  หมวด พาณิชย ์           16,659,993.60         6.68  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง             7,972,575.00         3.20  

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์             8,750,525.00         3.51  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค           38,936,660.00        15.61  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์             7,396,947.75         2.97  

  หมวด อาหารและเครือ่งดื่ม             7,771,500.00         3.12  

  หมวด การแพทย ์             9,427,830.00         3.78  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร             6,814,100.00         2.73  

  หมวด ประกนัชวีติ             2,588,075.00         1.04  

  หมวด สื่อและสิง่พมิพ ์             1,050,000.00         0.42  
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  หมวด บรรจุภณัฑ ์             4,817,400.00         1.93  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์             2,495,700.00         1.00  
  หมวด บรกิารเฉพาะกจิ             3,450,000.00         1.38  
  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์             9,193,570.00         3.69  
  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส ์           14,914,750.00         5.98  

 เงนิฝากธนาคาร              4,424,037.08         1.77  
อ่ืน ๆ           
 หนี้สนิอื่น  (673,817.59)  (0.27) 
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ          249,368,028.86    100.00 
หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 

 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 
มูลคำ่ตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 80,677,543.02 32.35 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 4,424,037.08 1.77 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทนุในตรำสำรกลุ่ม (ง) 15% NAV 
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   

 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบก าหนด 
อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - A+ 4,423,078.62 4,424,037.08 

2 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/07/2022 N/A 10,000,000.00 9,999,182.20 
3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/07/2022 N/A 7,900,000.00 7,899,353.94 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/07/2022 N/A 10,000,000.00 9,998,602.90 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/08/2022 N/A 18,700,000.00 18,695,831.77 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/08/2022 N/A 12,000,000.00 11,994,330.48 
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/08/2022 N/A 12,200,000.00 12,196,335.24 
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/08/2022 N/A 3,200,000.00 3,198,927.26 
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 22/09/2022 N/A 2,000,000.00 1,998,681.96 

10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/10/2022 N/A 3,700,000.00 3,696,365.42 
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/07/2022 N/A 1,000,000.00 999,931.85 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2565 

นับจำกวนั
เร่ิมโครงกำร 

(18 ก.ค. 48) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั 

3 เดอืน 

(25 มี.ค. 65) 

6 เดือน 

(24 ธ.ค. 64) 

1 ปี 

(25 มิ.ย. 64) 

3 ปี 

(28 มิ.ย. 62)  

5 ปี 

(30 มิ.ย. 60) 

10 ปี 

(29 มิ.ย. 55) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 13.3154* 13.6273 13.4245 13.4604 14.0054 13.9031 10.9627 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้
ระยะยาวปันผล  
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

3.67% -3.29% -1.61% 0.66% -0.16% 1.14% 4.40% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 9.17% -4.75% -2.56% 1.33% -0.45% 0.68% 0.34% 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื  
    1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%):70.00 
    2. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%):30.00 
 *   NAV ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2565 
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ภำคผนวก 1 
1.  รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.1 การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ คนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ยกเวน้กรณีที่ผูส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน ของกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการอยู่แล้ว) พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และเอกสารเกี่ยวกบั สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิด บญัชี
กองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนั
และเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด  ใน
ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณห์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลง
นามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีด
ในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั 
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รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 
1,000 บาท  

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทั
จดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้า
ม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีบ่รษิัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต ์ขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) 
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
ไม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนั
และเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได้ โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

1.3    เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

1.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว 
สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทกึข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ
ยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2 ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็ค
หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

1.3.3 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.3.4 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อ
ก่อนการด าเนินการ  
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1.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1 บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
ได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่
สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

1.4.2 ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไดจ้รงิ  

1.4.3 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผู้
ส ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.4.4 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการ จะไม่จดัส่งเอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ของการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน ในกรณีทีผู่ส้นใจจะลงทุนเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิัทจดัการอยู่แล้วใน
ขณะนัน้ หากข้อมูลของเอกสารนัน้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเคย
ไดร้บั  

1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี ดงัต่อไปนี้ ให้
การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

ในกรณทีีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 วนันับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด 
ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่
วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัท
จดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทั
จัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน  

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.5.2 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการ
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เสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าให้ไม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวได้
ตามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด
ระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้สัง่ซื้อได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วย
วธิีการที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอ่ืนๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2. กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

 2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนั 
ถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวล
รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี  

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี: ม ี 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ม ี

2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ 
พร้อมกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ ี่สนใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการ ไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เติม
ในอนาคต  

2.1.2 ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม ส าเนาบัตร
ประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 
และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั
หรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ในวนัท าการขายหน่วยลงทุน คือ ทุกวนัท าการของสัปดาห์
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ 
สิน้ วนัท าการขายนัน้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี) โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่า
กว่า 1,000 บาท  

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจ ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้า
ม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่ริษทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืโดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต์ ขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) 
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
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ไม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนั
เดยีวกบัวนัทีท่ีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการ
ยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว 
สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ
ยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจาก
ธนาคารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดั
จากวันที่ได้รับเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

2.3.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

2.3.3 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อน
การด าเนินการ  

2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้
ช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอ
ต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถ
จดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.4.2 ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้
จรงิ  
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2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ 

เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สิ้นการค านวณดงักล่าว 

2.4.4    ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผู้
ส ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีกำรจำ่ยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตาม
วธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วย
วธิีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่
ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้  

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิีการ
ทางอเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ
(Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใด
ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้ การให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ก าหนด การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ า
ได ้ 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศ
รายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

4 กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั 
นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

5 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม
ใดๆเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6 บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการได้สงวนสทิธิในการขายหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7 ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรซัื้อคนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวาม
จ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแลว้ 

2.6. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปิดใหบ้รกิาร ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน  

ตามที่กฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ลงวนัที่ 28 
มิถุนายน 2559 ก าหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลี่ยนเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน 
LTF ชนิดที่มสีทิธปิระโยชน์ทางภาษีไดอ้กี เวน้แต่เป็นการสบัเปลี่ยนเข้าหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษเีชน่เดยีวกนั ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษ ี(Class T) 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถงึ การโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายด้านภาษีอากร
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมกีารด าเนินการเป็นไปตามที่หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่
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กฎหมายดงักล่าวและตามที่รายละเอียดโครงการก าหนด โดยเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อน าเงนิค่าขายคนื ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น (กองทุนปลายทาง) 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแบ่งเป็น 2 กรณีดงันี้ 

1. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีปกต ิ- ผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวกองหนึ่งไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น  

2. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีกองทุนเขา้ข่ายเลกิกองทุน - ผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงเจตนาว่าจะใหม้กีารโอนยา้ยการ
ลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี ตามรายละเอยีดที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ ภายใน 5 วนัท าการเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวน
หน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 29 และผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงเจตนาไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุน
หรอืในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

เงื่อนไขอื่น ๆ ส าหรบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิก
กองทุน  

1. บรษิัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามขอ้มูลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงเจตนาไวใ้นใบจองซื้อหน่วย
ลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้แสดงเจตนาโอนยา้ยหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวนหน่วย
ลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุน ไวใ้นใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตกลงมอบหมายให้
บรษิัทจดัการด าเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มด้วยผลประโยชน์ทัง้หมด (ถ้าม)ี ที่เกิดขึน้ ไปยงักองทุน
รวมหุน้ระยะยาวอื่นตามหลกัเกณฑแ์ละตามล าดบัก่อนหลงัดงัต่อไปนี้  

2.1 ล าดบัที่ 1 โอนย้ายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

2.2 ล าดบัที่ 2 หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 2.1 ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะโอนย้าย
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่มนีโยบายการลงทุนใกล้เคยีงกบักองทุน 
หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงเจตนาไม่ต้องการโอนยา้ยการลงทุน หรอื มไิดแ้สดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไป
ยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น ไวใ้นใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุน
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนตามขอ้ 29 บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และที่มี
การแกไ้ขเปลีย่นแปลง (ถา้ม)ี  

3.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

3.1.1    กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

              1.  ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษ ี(Class T)  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนอื่น มายงักองทุน
นี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชี
กองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
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ก าหนด (ถ้าม)ี ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและ
เวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใด
ทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี และน าส่งได้ทีบ่รษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และด าเนินการให้เงนิที่ได้จาก
การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตน้ทางเขา้บญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ภายใน5 วนัท าการนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการต้นทางหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ทีแ่สดงวตัถุประสงค์โอนย้ายจากผูถ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามข้อ 
“การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 
และเมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิ 

หรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให ้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น
ได ้

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น) 

2. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (Class D)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการมายงักองทุนนี้ สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ได้ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต 
และสามารถสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอื
เพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น) 

 3.1.2    การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

1. ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน
อื่น สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบั
ไดท้ีบ่รษิทัจดัการและ 
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิ
ในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้
ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการ
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นระยะยาวปลายทาง 
หรอืช าระใหแ้ก่บรษิทัจดัการทีจ่ดัการกองทุนหุน้ระยะยาวปลายทางดงักล่าว ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้น
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด 
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ที่สมบูรณ์จากผู้ถือหน่วย
ลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” 
“การไม่ขายหรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี และเมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

2. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (Class D)  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิัทจดัการ หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั(ถ้าม)ี สามารถสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน 
โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง 
และชื่อกองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี 
และน าส่งไดท้ีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน การ
ขายหรอืรบัซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางนี้ ไป
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อ บรษิัทจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

3.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

3.2.1 กรณกีองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่การถงึ 15.30 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อ
เป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวตน้ทาง  

บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
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ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทั
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

3.2.2 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 
15.00 น.  

บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

3.3.1 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

3.3.2 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

เงื่อนไขในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้ หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิ รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และวธิกีารเรยีก
เกบ็ค่าธรรมเนียม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี หรอืเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรอื
การตีความหรอืการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มอี านาจด้านภาษีอากร หรอืด้านหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบักองทุนหุน้ระยะ
ยาว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศที่ส านักงานบรกิารของบรษิัทจดัการ (ถ้ามี) 
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ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา (ถ้าม)ี ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงการ
ออกและส่งมอบหนังสอืรบัรองการโอนและเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณี
กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง) และหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนอื่น ใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรอืโดยใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีตามข้อ “การ
เลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้  

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic 
Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้
การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.   บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุด
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีด
โครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่สับเปลี่ยนก่อนการ
ด าเนินการ 
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ภำคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

 1.   ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นและหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็
ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่กไ้ข
เปลีย่นแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการ
ด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดย
ค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจาก
รายละเอยีดโครงการ และถอืว่าได้รบัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ตรำสำร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่
7 ในขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนใน
ประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรอื SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่
กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง 
บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมี
ขอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืได้
ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื 
P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้ร ับฝากตาม 2.1.1 -   
               2.1.7 
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ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ 
ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ 
derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สินใด ๆ ทรพัย์สินนัน้ 
ต้องเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ง
ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น
ทรพัย์สนิที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไวใ้นหนังสอื
ชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุน
สามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจดัใหม้ขี้อตกลงกบัผู้
ออก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1   ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่
15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท า
การของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2   ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ให้
ผูอ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมี
การเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏใน
ระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถอืไดซ้ึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และ 
บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1   ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ 
เดยีวกบัที่ใช้ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบขอ้มูลที่น่าเชื่อถือดงักล่าว 
ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้นี้  ในกรณีที่วนั
ดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม 
ภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้้
ออก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ในกรณีตราสารทีก่องทุนลงทุนมสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) 
บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเสมอืนว่ากองทุนไดล้งทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้านัน้โดยตรง 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยู่ภำยใต้บงัคบักฎหมำยไทย 

   1.1  กรณเีป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
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1.1.1  มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุน
ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.1.2.1  มีการลงทุนในทรพัย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได ้

1.1.2.2  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.2.3  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  product limit ส าหรับทรัพย์สินที่ เป็น SIP ของ
กองทุนนัน้  

1.1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit 
ของกองทุนนัน้ 

1.1.3  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

    1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 
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1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้ง
ม ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating 
ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มี
ข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าว
ตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 มี Credit Rating ระยะสั ้น อยู่ ใน  2 อันดับ แรก  ห รือ  Credit Rating  ระยะยาวที่
เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มี
ข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าว
ตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวม
และการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
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4.3 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการ
ค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอืตรา
สารตาม Reverse Repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount 
Rate)) 

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 
บรษิัทจดัการต้องเรยีกให้คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่
สามารถใชใ้นการท า Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รือ
ตราสารทีซ่ื้อและทรพัย์สนิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็น
กรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่
ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็น
จ านวนไม่เกนิ 5 ล้านบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และ
มกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ่งไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูคา่ Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ที่กองทุนพงึได้รบัจาก Reverse Repo จนถึง
วนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรม
ทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนี้
ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สินที่โอนตาม 
4.4.2 (ถา้ม)ี ของธรุกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเสีย่ง
ของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำร
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิ
หรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 
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1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรียกหลกัประกนัจากผู้ยมืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดย
ตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัท
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่
เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer 
Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้
ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที่ ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่
กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทัง้นี้  ในกรณีที่กองทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่น
ซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบั
ตามหลักประกันนั ้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณทีีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 
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3.5.2.1 บัตรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงนิทุน หรือ
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 
วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี Credit Rating 
อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่
เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด 
Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่ส ัญญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นต้น 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 
1.4 หรอื 1.7 

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ 
Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่
ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะ

ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  Derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC Derivatives ดงันี้  
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2.2.2.1    กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย 

Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2    กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น

นิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การ

ก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่

เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิค้านัน้ต้อง

เป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที่

ส่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ 
Underlying หรอืปัจจยัต่างๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบัน
ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีาร
เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก < 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก < 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกนิอตัราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ  3.2.1.2 ไม่ต้องน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวข้องกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรือเป็นดชันี
ราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Single 
Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั 
ทัง้นี้  หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั ้นต้องจัดให้มี
มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มกีารเสนอขอ้มูลอย่าง
ทนัเหตุการณ์ 
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3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใด
หรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของ
สนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของ
สนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่
บรษิัทจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิีการค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัรา
เงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 
Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความ
เสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ
ทุกวนัที่ 15 และวนั  สุดท้ายของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการ
ของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญา
อกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม
เงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้าน
เครดติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผ้กูพนัตาม 
Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่
จะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมี
ผลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ Credit event 
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้  ไม่ว่า Obligation จะมีเพียง
รายการเดีย ว  (Single Name Credit Default Swap) หรือ  obligation มีห ลาย
รายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสี่ยงมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ Credit event 



 

     
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล  46 

ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) 
หรือเมื่ อเกิด Credit Event ขึ้นกับ  Obligation รายการใดรายการหนึ่ งในกลุ่ม 
Obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลง
จะครบก าหนดเมื่ อ เกิด  Credit Event ขึ้นกับ  Obligation ทุกรายการในกลุ่ ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยง
ของสินทรพัย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสินทรพัย์
อ้างองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่
หรอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี 
ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการที่ผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างอิง
ให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3 ต้ อ ง ใช้ สัญ ญ าม าต รฐาน ต ามที่ ก าห นด โดย  International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มี
ลกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
ที ่Credit Derivatives นัน้ อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ในการ
ลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนใน
หน่วย private equity ได ้โดยต้องไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลง
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้อื่น ไดแ้ก่ ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่
สามารถ  ลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื 
(UnRated Securities) โดยเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.   ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่ำงประเทศ :  
    ไม่มี 

     3.   ตำรำงสรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวมตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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        ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณมี ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แตต่ ่ากว่า 2 อนัดบัแรก  

ไม่เกนิ 35% 

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

อย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน  ทั ้งนี้  เฉพาะเงินฝากหรือ ตราสารที่ ร ัฐบ าล เป็ น 
     ประกนั   

ไม่เกนิ 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมภีมูลิ าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้Credit Rating 
แบบ National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี
Sovereign Rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที ่
Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย 

หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
  5.2.1   ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
  5.2.2   ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม 

  แบบ filing 
5.2.3   ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั  นับแต่วนัที่

ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั  นับแต่วนัที่ลงทุน ต้อง

ขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่ เกิ น อั ต ร าดั ง นี้  แ ล้ ว แ ต่ อั ต ร า ใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5%  

6 ทรพัยส์นิดงันี้   ไม่เกินอัตราดังนี้  แล้วแต่อัตราใดจะสูง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
6.1    ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีาร
เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงบรษิัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพกิ
ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

 6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั นับ
แต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  
ผู้ มี ภ า ร ะ ผู ก พั น ต า ม ต ร า ส า ร ดั ง ก ล่ า ว ต้ อ ง เ ป็ น 
           บคุคลดงันี้ 
           6.4.3.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9   
           6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที ่ 

          ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
           6.4.3.3.3  ส ถ าบั น ก าร เงิน ต่ า งป ระ เท ศที่ ม ี

          ลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม 
          ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั  นับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ  regulated market                 

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative Warrants) ที่ม ีIssuer Rating อยู่ใน
ระดบั Investment grade  

6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
6.6.1  Reverse Repo 
6.6.2  OTC Derivatives 

 กว่า 
(1) 10%  
(2) น ้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 

 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
 6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(Diversified Fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private 
equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอื
อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้ีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิการเช่าแล้ว แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมีลักษณะตาม 
6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สินดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผู้รบัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แล้วแต่
กรณ ี

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 
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        ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการเข้า
เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2) น ้ าห นั กของท รัพ ย์ สินที่ ล งทุ น ใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั Group Limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ  

2. Derivatives on Organized Exchange 

        ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัย์สนิที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สัญญาตาม Reverse Repo 
หรอื Securities Lending หรอื Derivatives)   

-  รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บั ญ ชี  เว้ น แ ต่ เ ป็ น  MF ที่ มี อ า ยุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ที่
มอีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N หรอื SN ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้ด าเนินการให้มกีาร

รบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการ
ขออนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.4   Total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน 

หรอืศุกูก ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
       2.4.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่

ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 
2.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment Grade หรอืไม่ม ี

Credit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 หน่วย Property  ไม่เกนิ 15% 
4 หน่วย Infra ไมเ่กนิ 20% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
5 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
6 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 
7 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1   ทรพัย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

7.2  .ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรอื Basel lII ที่มีอันดบัความน่าเชื่อที่ตัว
ตราสารและ/หรือผู้ ออกตราสารที่ต ่ าก ว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non-
investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

8 Derivatives ดงันี้ 
8.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์

เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging)  
ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่ 

8.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง non-hedging) 

Global exposure limit 
8.2.1  กรณี MF ไม่มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

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

8.2.2  กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าวามเสยีหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็น
ดงันี้ 
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) 
หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น  (exotic 
derivatives) 

หมายเหตุ :    ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั Product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้

ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใด

รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (Financial Liability)  
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด  
ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป  และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิ
ทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนิ
นัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้
ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยในงบการเงิน
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการ
จดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้ออก
รายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ 
Filing ในลักษณ ะเป็ น โครงการ (Bond Issuance Program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่
และม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment Grade หรอืไม่ม ี
Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่ น แบบ  Filing ในลักษณ ะเป็น โครงก าร (Bond Issuance 
Program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บั
กรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 

1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF  ที่ออกหน่วย  

 นัน้   
 - อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
  (1)ก ารลงทุ น ในห น่ วย  CIS ของกองทุ นที่ มี ลักษณ ะครบถ้ วน 
      ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
      (1.1)  มขีนาดเลก็  
      (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

             (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
4. หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ที่ออก

หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 
5 หน่วยPropertyของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ที่ออก

หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้
จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั ้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคุณสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดจดัส่ง
ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงาน
ไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่
ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัิ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอื
วนัที่ทรพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้อง
จดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุน
ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุน
ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  
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(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แตเ่ป็นกรณตีามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋
แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก)  

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้อง
จดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  
บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การนับแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนได้
เสยีในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการ
ปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนที่เกินอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและ
สมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ใน
กรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผล
ใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

3.  ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่
ต่อมาปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดที่สามารถลงทุน
ได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรือไดส้ทิธจิากการเป็นผู้ถอืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนที่มอียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณี
ตาม (2) 

 (2) กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตาม  
 ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

 (3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

4.  ในกรณทีีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้
โดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทั
จดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อน
ครบระยะเวลาทีต่อ้งแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อื
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หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีาร
อื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 
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➢ กำรลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำมำลดหย่อนภำษีได ้และบริษทัจดักำรจะไม่
เปิดให้ผู้ลงทุนซ้ือหน่วยลงทุน หรือสบัเปล่ียนเข้ำเพือ่ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดท่ีมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษีได้อีก เว้น
แต่เป็นกำรสบัเปล่ียนเข้ำหรือโอนหน่วยลงทุนเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนประเภท LTF กองทุนอ่ืนท่ีมีสิทธิประโยชน์
ทำงภำษีเช่นเดียวกนั ทัง้น้ี ตำมท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด 

➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยำวปันผลเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั  จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนน้ี ทัง้น้ี ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนน้ี 
ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั   

➢ ผู้ลงทุนควรศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้เข้ำใจ รวมทัง้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมและ
ขอรบัคู่มือภำษีได้ท่ีบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผู้ลงทุนสำมำรถขอดขู้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษทัจดักำรได้ท่ีบริษทัจดักำร ผู้สนัสนุน
กำรขำยและรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำร (ถ้ำมี) และส ำนักคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได ้โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษัทจดักำรจะ
สำมำรถก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้  

➢ 

 

 
➢ 

ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร
หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำร
แต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 

บริษทัจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตำมค ำ
จ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบ
ลูกค้ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำร
เปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบักำรรู้จกัตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจดักำรและหรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงิน
ดงักล่ำว บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุม
ทัง้กำรเปิดบญัชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ 
รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 



 

     
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล  58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


