
 

 

 
 
 
 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตาม
เงือ่นไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่ อแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบงัคบั และ
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน และค่าใช้จ่ายในการป้องกนั
ความเส่ียง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 

• กองทุนไม่ได้มีการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอัตร
แลกเปล่ียน/หรือไดร้บัเงินคืนนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ
น้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเล้ียง
ชีพเม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการลงทนุได้ 

• ในเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้าน
ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืน
ทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 19 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพื่อการเล้ียงชีพ 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

            
            1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน 

 

ช่ือกองทุน    กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี 

    Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL AARMF) 

ประเภทโครงการ   โครงการจดัการกองทุนเปิด 

อายุโครงการ   ไม่ก าหนด 

ลกัษณะพิเศษ  กองทุนรวมผสมแบบไม่ก าหนดสดัส่วนในตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุน, กองทุนเพื่อการ
เลีย้งชพี  

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอื ตราสารแห่ง
หนี้ ทัง้ที่ลงทุนในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure ในหน่วย 
CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน  ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
นอกจากนี้ บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรือมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง เมื่อได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (efficient portfolio management) ดว้ย 

ทัง้นี้ กองทุนอาจรบัจ านองอสงัหารมิทรพัย์เพื่อเป็นหลกัประกันการลงทุนได้ และ/หรอืในกรณีที่
กองทุนรวมไดร้บัทีด่นิจากการช าระหนี้ หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง กองทุนรวมอาจด าเนินการจดัสรรทีด่นิที่
ไดร้บัโอนใบอนุญาตท าการจดัสรรทีด่นิเพื่อประโยชน์ในการจ าหน่ายทีด่นิดงักล่าวต่อไปไดด้ว้ย 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีนี้มสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี โดยผูถ้อื
หน่วยลงทุนดงักล่าวจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ก าหนด 

ผูล้งทุนจะไดก้ าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม
อื่นที่กองทุนน าเงนิไปลงทุนไว้  และเป็นการตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากก าไร
ส่วนเกินทุน ทัง้นี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีมสีิทธไิด้รบัสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษี โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก   1,000 บาท 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป  ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้   15 พฤศจกิายน 2547 

และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม   13 ธนัวาคม 2547 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

7 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี มวีตัถุประสงค์ในการระดมทุนจากผูล้งทุนเพื่อเป็นการส่งเสรมิการออม 
ระยะยาวภายหลงัการเกษียณอายุท างานของประชาชนทัว่ไป โดยน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น 
เพื่อทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมจากการลงทุน 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึ้น หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุนและท า
ใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 

• ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการลงทุนใน
ต่างประเทศได ้

• ผูท้ีม่เีงนิได ้แต่ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหย่อนภาษจีากการลงทุน (สงูสุดไม่เกนิ 30% ของเงนิไดสุ้ทธ ิโดยเมื่อรวมกบัเงนิสะสม
เขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี หรอื กบข. แลว้ไม่เกนิ 5 แสนบาท) หรอืยงัใชส้ทิธปิระโยชน์ไม่เตม็ที ่

• ผูท้ีต่อ้งการน าเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไปหกัลดหย่อนภาษ ีและ ตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ต่างประเทศ 

• ผูท้ีต่อ้งการลงทุนเพื่อเตรยีมไวส้ าหรบัหลงัเลกิท างานหรอืเกษยีณ 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  1,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 ธนัวาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้ลงทุนอาจได้รบัผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นตลอดเวลาซึ่งสะท้อนให้เห็นในมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน และเนื่องจาก
กองทุนทีก่องทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี น าเงนิไปลงทุนอาจมกีารลงทุนในต่างประเทศ จงึอาจมคีวาม
ผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเมื่อแปลงค่าเป็นเงนิบาท 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน และ
ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่า
กว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง และมนีโยบายการลงทุนในตราสารที่มี
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ท าใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิ
ลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อา้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทน
สงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 
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• ผูถ้ือหน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีทีร่ะบุไว้ในคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วยหากไม่ปฏิบตัิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั 

• ผูล้งทุนควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการก่อนท าการลงทุน 

• กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมคีวามเสีย่งทีก่ลยุทธ์
การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลักทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลกัทรพัย์ที่ลงทุนมี
ราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรอืนโยภายภาครฐัไม่เป็นไปตามที่ได้
ประเมนิไว ้

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 10  

2) ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 45  

3) ดชันี MSCI World Index Net Total Return ในสกุลเงนิ USD (ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่า
สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 38.25 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 
ประมาณรอ้ยละ 6.75) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 45  

*มผีลตัง้แต่ 4 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
     9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงัน้ี 

  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี เปิดเสนอขายทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 8.30-15.30 น. โดย
กรอกใบจองซื้อใหค้รบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงนิสด เงิน
โอน เช็ค ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั ในกรณีที่ท่านช าระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค 
หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน 
บลจ.พรนิซิเพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่านลงบนด้านหลงัของเช็ค หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความ
สะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่
จะก าหนดต่อไป 

ผ่านบรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15  
ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167 

www.principal.th 

ท ารายการผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืใน
ภายหลงั ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดงักล่าวอาจเป็น
บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีส่ านักงานไดใ้ห้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืของกองทุน 
โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตังิานไดภ้ายใต้ระบบงานเดยีวกนักบัผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ก่อนแลว้ 

ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้ บรกิารผ่านเวบ็
ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th  หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ที่ขอใช้บรกิารทราบ ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อยงัมไิด้เปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “การเปิดบัญชผีู้ถือ
หน่วยลงทุน” หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่านให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ ซึ่งผูถ้อืรหสัประจ าตวั
ตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีทีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผู้
ถอืหน่วยลงทุนท ารายการผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

ผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ ตามเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ ทีห่มายเลขโทรศพัท ์

02-686-9595 หรอืทีอ่าจเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนใน
หวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยเจา้หน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน
ท ารายการทุกครัง้   

การท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของระยะเวลาเปิดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนดส าหรบัวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ  ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรอบนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อแต่ละรอบนัน้ ซึง่เป็นราคา
ทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่ีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

9.2    การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้  

ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าสัง่ขายคนืใหค้รบถ้วน 

ผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ ตามเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ ทีห่มายเลขโทรศพัท ์ 
0-2686-9595 

การท ารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนนัน้ ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซื้อขายนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 
ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิ้นวนัท าการซื้อขายถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

ทัง้นี้ การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีศ่กึษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนทีม่ใิช่จากเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรอืสงูอายุ ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร 
บรษิทัจดัการมหีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่ายในอตัราทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยค านวณจากผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการขายคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี 

         กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

• ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

• ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ อาจท าใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ  

• กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

• กรณีทีม่ผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• กรณบีรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

• กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการจดัการตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้  “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหา
ในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าบรษิัทจดัการไม่สามารถค านวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย       
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

       1.  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)   โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้ง
ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจาก
ราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

2.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้
แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
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(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

       9.3   วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นทัง้ที่อยู่ภายใตก้ารบรหิาร
จดัการของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิัทจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ซึง่รบัมาจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีศ่กึษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

 ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ตามเวลาเปิดท าการ โดยกรอกรายละเอยีดในใบ
ค าสัง่ท ารายการใหค้รบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 

• ผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ หมายเลข 0-2686-9595 หรอืทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงใน
อนาคต 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ซึง่บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

      ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

 10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(2)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้
ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3)บรษิัทจดัการอาจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1)  ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลนั  

(2)  แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
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ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(3)  ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และ
มผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะต้องช าระเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัคา้งอยู่ให้เสรจ็สิ้นก่อน แล้วจงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

  11.1 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่ สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

(1)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะ
ราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

      (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

 1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ  
 ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

 2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

 3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

 (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(2)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์และการค้าหลักทรพัย์และการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(3)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

  11.2  ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

(ก) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตอ้งไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.  ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.  ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

  3.  มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทีม่กีารระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) 
วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัที ทัง้นี้ หากเป็นการระงบัการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาสัง่การใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้ เกิดขึ้น ซึ่ ง  
 ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี    8 

2. มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ
หรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแล้ว 

    11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วยลงทุน
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค า
สัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้ม
ทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั  

(3)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้  ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการ
สุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสั ง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
อาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

  11.4   บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มี
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได้ 

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม 
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14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

•  ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

          Website: www.principal.th 
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

1.    ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

       กองทุนมีความเส่ียงระดบั 7 
 

 

 

 

 

 

2.    ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange rate risk): การลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างจากสกุล
เงนิทีผู่ล้งทุนใชอ้ยู่หรอืใชใ้นการลงทุนเริม่แรก อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นใน
ช่วงเวลานัน้ๆดว้ย โดยอตัราแลกเปลีย่นสามารถทีจ่ะเพิม่ขึน้หรอืลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราแลกเปลีย่นทีล่งทุนเริม่แรก ซึง่อาจมผีล
ใหต้วัเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมคีวามผนัผวนได้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการอาจพจิารณาป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นใหเ้หมาะสมตาม
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

3.    ความเส่ียงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ: การลงทุนในต่างประเทศจะผูกพนักบัปัจจยัหรอืตวัแปรของความเสีย่ง
ทีอ่าจแตกต่างไปจากปัจจยัหรอืตวัแปรทอ้งถิน่ทีผู่ล้งทุนมคีวามคุน้เคย อาทเิช่น การแกว่งของอตัราแลกเปลีย่น ปัจจยัดา้นสงัคม 
การเมอืง และเศรษฐกจิ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีแ่ตกต่างกนั ขอ้จ ากดัในการแลกเปลีย่นสกุลเงนิ ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการลงทุนจาก
ต่างชาต ิและการแทรกแซงจากหน่วยงานของรฐั เป็นต้น อกีทัง้วธิทีีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึน้อยู่กบัสภาพสงัคมและ
เศรษฐกจิ ทศันคตขิองการลงทุนและปัจจยัทีม่อียู่เฉพาะประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์วามเหมาะสมของการลงทุนในตลาดต่างประเทศทีเ่ขา้ลงทุนอย่างรอบคอบ  
เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 

4.    ความเส่ียงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management)  กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารลงทุน ซึง่
อาจจะเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่ตรงกบัการคาดการณ์ของผูจ้ดัการกองทุน ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิการเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีม่ากขึน้
ได ้ ยกตวัอย่าง เช่น ผูจ้ดัการกองทุนคาดการณ์ว่าดชันีตลาดหลกัทรพัยม์แีนวโน้มทีจ่ะลดลง จงึป้องกนัความเสีย่งโดยขายสญัญา
ล่วงหน้า แต่ในกรณีทีด่ชันีหลกัทรพัยก์ลบัเพิม่ขึน้แทนทีจ่ะลดลง อาจจะท าใหเ้สยีโอกาสในการทีไ่ดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้จากการที่
หลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ได ้

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะวเิคราะหถ์งึความเหมาะสมและปัจจยัเสีย่งต่างๆในการลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุนในแต่ละสถานการณ์ 

5.    ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการด าเนินงานของบรษิทัผูอ้อกตรา
สารของกองทุนรวมอื่นทีก่องทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี น าเงนิไปลงทุน ซึง่การด าเนินงานของบรษิทัผู้
ออกตราสารจะส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายคนืเงนิตน้และดอกเบีย้  การจ่ายเงนิปันผล  รวมถงึราคาซื้อขายหุน้ของบรษิัท และ
กองทุนยงัอาจมคีวามเสีย่งจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจินัน้ ๆ ดว้ย  ซึง่ผลกระทบดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้หน็ในรปูของมลูค่าทรพัยส์นิ
ของกองทุนซึง่อาจมผีลใหต้วัเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมคีวามผนัผวนได ้  

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์วามเหมาะสมของกองทุนทีจ่ะน าเงนิไปลงทุน โดยพจิารณาวตัถุประสงค์
และนโยบายการลงทุน รวมทัง้ขอ้มลูในอดตีของกองทุนนัน้ๆประกอบการพจิารณาลงทุน 
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6.    ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): เป็นความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารหรอืผูค้ ้า 
ประกนัตราสารทีก่องทุนไปลงทุนจะปฏเิสธการช าระเงนิหรอืไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยไดต้ามทีก่ าหนด  ซึง่มผีลใหม้ลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธลิดลง   

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาหลกัทรพัยส์่วนใหญ่ทีก่องทุนรวมอื่นนัน้น าเงนิไปลงทุน ว่ามคีวามเสีย่งจาก
ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารมากน้อยเพยีงใด  ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาการลงทุนตามความเหมาะสมเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องโครงการ 

7.    ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาของตราสารที่
กองทุนลงทุนทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  ความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย  สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ  เป็นตน้  ซึง่เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาของตราสารทีก่องทุน
รวมอื่นไดล้งทุนไว ้

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนทีม่นีโยบายเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ต่างๆ   เช่น หากตลาดทุนไดร้บัผลกระทบ อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารหนี้แทน 

8.    ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): กองทุนมกีารกระจายเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนและ/หรอืตราสารแห่งหนี้ ทัง้ทีล่งทุนในประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศ  จงึอาจมคีวามเสีย่ง
จากการขาดสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีไ่ดล้งทุนไว ้  

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะคดัเลอืกลงทุนในกองทุนรวมทีไ่ม่มแีนวโน้มว่าจะ ขาดสภาพคล่องในอนาคต  โดย
พจิารณาจากนโยบายการลงทุน เงื่อนไขในการลงทุน  ขนาดของกองทุน  รวมทัง้หลกัทรพัยท์ีก่องทุนน าเงนิไปลงทุน ว่าจะไม่มคีวาม
เสีย่งต่อการขายคนืหน่วยลงทุน 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

    กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1.  บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 
Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2.  swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ขอ้มูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่ เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่าย
จากการซื้อหรือขายทรพัย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน 
ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วน
การลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3.  Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุนสภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5.  ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มกีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆทีเ่กี่ยวขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงานก.ล.ต.และหรอื
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้อง
กบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางตามขอ้มลูที่
ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวาม
เหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบักองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีารเปลีย่นกองทุน
หลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

     2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและ รบัซื้อคนืเท่าที ่   
    สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 
period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 
ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื 
Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period    
 สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวน 
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ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ  
    การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตาม ดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ข้อมูลประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิที่
มอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้notice period บรษิทัจดัการสามารถจะพจิารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได้ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้Notice period 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางตามขอ้มลูที่
ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตาม
ดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวาม
เหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบักองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีารเปลีย่นกองทุน
หลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธิทัง้หมดของกองทุน มคี่า
เท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 
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3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป 
รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่ง
ค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น
ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็น 

ไปตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

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

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนณ วนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิRedemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่ก
ยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ม ี 
 ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ 
สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
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สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอื
ปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้Redemption 
gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูที่
ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น
ออก เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตาม
ดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใช้เครื่องมอือื่นมคีวาม
เหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gate ใหส้อดคลอ้งกบักองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมหรอืมกีารเปลีย่นกองทุน
หลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

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

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก  
 ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า     
     จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก  
 การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ  
 ตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า  
 ซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขาย  
 ล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ/ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่
จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ ทุกครัง้ทีม่กีารสัง่ซื้อหรอืขายคนื
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/
ใบก ากบัภาษ ี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 
4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอื
หน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  อนึ่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะเป็นผูม้อบให ้และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูส้ ัง่ซื้อ แลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดส้่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะน าหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าวไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัมไิด ้ซึง่บรษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการลงทะเบยีน การโอน หรอืการจ าน าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงราย
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

(ก) ผูล้งทุนตอ้งลงทุนสม ่าเสมออย่างน้อยปีละครัง้ โดยไม่ขาดการลงทุนเกนิกว่า 1 ปี ตดิต่อกนั 

(ข) ผูล้งทุนจะตอ้งมกีารลงทุนตดิต่อกนัไม่ต ่ากว่า 5 ปี และมอีายุไม่น้อยกว่า 55 ปีบรบิูรณ์  ยกเวน้กรณีขายคนืเพราะทุพพลภาพ หรอืตาย 

(ค) เงนิลงทุนขัน้สงูตอ้งไม่เกนิกว่า 30% ของเงนิได ้แต่ไม่เกนิกว่า 500,000 บาทต่อปี (เมื่อรวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี และ 
กบข.) โดยในการค านวณใหร้วมเงนิลงทุนทีล่งทุนในทุกกองทุน RMF ในปีนัน้ 

(ง) ผูล้งทุนสามารถโอนยา้ยเงนิลงทุนโดยไมผ่ดิเงื่อนไขการลงทุน โดยต้องด าเนินการดงันี้  ผูล้งทุนสามารถโอนเงนิลงทุนพรอ้มทัง้
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปยงักองทุน RMF กองอื่นได ้โดยจะตอ้งเป็นการโอนยา้ยโดยตรงระหว่างกองทุน RMF 
เท่านัน้ 

 กรณีผดิเงื่อนไขการลงทุน 

•  กรณีผูล้งทุนหยุดลงทุนเป็นเวลานานเกนิกว่า 1 ปีตดิต่อกนั ผูล้งทุนจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัในช่วง 5 ปี ปฏทินิที่
ผ่านมาแก่กรมสรรพากร 

   กรณีผูล้งทุนขายคนืหน่วยลงทุนไปก่อนอายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์ หรอือายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์แต่ลงทุนไวน้้อยกว่า 5 ปี ผูล้งทุนจะตอ้งคนื
สทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัในช่วง 5 ปีปฏทินิทีผ่่านมาแก่กรมสรรพากร และน าเงนิก าไรส่วนเกนิทุนทีเ่กดิจากการขายคนืหน่วย
ลงทุนไปค านวณรวมเป็นรายไดเ้พื่อเสยีภาษี 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ : 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะ
ไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่ากว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

สทิธใินการในการจ าน าหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไม่สามารถจ าน าไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 
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3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธิออกเสียง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีงของบรษิัทจดัการได้ที่เว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก 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. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะอ้างอิงที่อยู่ของบรษิัทจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์
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             ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              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 านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
         2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 68,037,264,511.00 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวรียทุธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี    20 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

          5. รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
                                            มหาวทิยาลยั 

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

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. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

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

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

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

•   คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

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

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

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
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พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

•   คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห,์ ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

•   คณุวรพจน์ คณุาประสิทธ์ิ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 - 2555                     ปรญิญาโท Master of Financial Engineering, University of Hawaii at Manoa, USA, 

พ.ศ. 2551 - 2553                     ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544 - 2547                     ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                  ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2561 - 2564                     ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2561                     ผูจ้ดัการกองทุน อทีเีอฟ บลจ. บางกอกแคปปิตอล จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2558                     ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั          

พ.ศ. 2556 - 2557                     เจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั     

พ.ศ. 2555 - 2556                     เจา้หน้าทีล่งทุนตราสารหนี้ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั มหาชน       

•   คณุปัญชรสัม์ิ สีวราภรณ์สกลุ, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2554                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564                     ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล บรษิทั ท ีซ ีท ีจ ากดั 
พ.ศ. 2562 - 2564                      รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2562                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บรษิทั  
                                             หลกัทรพัย์จดัการกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2558                      เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายจดัสรรสนิทรพัยแ์ละกลยุทธก์ารลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

•   คณุนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2555 - 2556                      ปรญิญาโท International Finance, The University of Glasgow, Glasgow, United 

Kingdom 
พ.ศ. 2551 - 2555                      ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัย์ผสม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561               นักวเิคราะห,์ บมจ. เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
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พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558               เจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาด ฝ่ายลูกคา้สถาบนักองทุนส่วนบุคคล), บลจ. กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2560               ผูจ้ดัการลูกคา้สมัพนัธ์, ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั 

  6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ: นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชื่อ: นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชื่อ: นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชื่อ: นายประสทิธิพ์ร เกษามา 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

ทัง้นี้ ใหเ้ริม่มผีลส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 เป็นตน้ไป 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถอืหน่วย

ลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่ม ี ไมม่ ี
o ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 71.41 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -31.64 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลคา่ทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ม.ค. 2565 - 31 
ธ.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ม.ค. 2564 - 31 
ธ.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ม.ค. 2563 - 31 
ธ.ค. 2563 

เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที ่   
      ประมาณการได ้(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 1.193 1.193 1.193 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 1.070 1.070 1.070 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.12 0.048 0.048 0.048 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 0.075 0.075 0.075 
o ค่าใชจ้่ายอื่น** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.27 0.263 0.337 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.254 0.255 0.317 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.006 0.003 0.011 
o ค่าใชจ่้ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 0.005 0.009 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด** 

(ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้       
 1.463 1.456 1.530 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.11 0.04 0.10 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หน่วยลงทุน ETF 12,913,000.00  46.46 

 เงนิฝากธนาคาร  2,533,159.28  
9.11 

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ 186,432.59  
0.67 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ     

 หน่วยลงทุน
*2 / ประเทศแคนาดา 554,115.00  1.99 

 หน่วยลงทนุ
*3 / ประเทศไอรแ์ลนด ์ 569,044.39  2.05 

 หน่วยลงทุน
*4 / ประเทศจนี 287,783.22  1.04 

 หน่วยลงทุน
*5 / ประเทศญี่ปุ่ น 672,027.00  2.42 

 หน่วยลงทนุ ETF*6 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา 9,811,994.98  35.30 

อ่ืน ๆ           

 ทรพัยส์นิอืน่  511,498.38   1.84 

 หนี้สนิอื่น  (246,883.02)  (0.89) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ   27,792,171.82   100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-CAD 

  
*3 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-EUR 

  
*4 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-HKD 

  
*5 หน่วยลงทุนกองทนุ UT-Equity-JPY 

  
*6 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD 
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 2,719,591.87 9.79 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA 2,532,889.85 2,533,159.28 
2 เงนิฝากธนาคารสกุล

ต่างประเทศ 
ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA 74.04 74.04 

3 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA 108.21 108.21 

4 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA 186,248.27 186,250.34 

 หมายเหต ุ: *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงาน
ส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(13 ธ.ค. 47) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(30 ก.ย. 65) 

6 เดือน 
(24 มิ.ย. 65) 

1 ปี 
(24 ธ.ค. 64) 

3 ปี 
(27 ธ.ค. 62) 

5 ปี 
(29 ธ.ค. 60) 

10 ปี 
(28 ธ.ค. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 15.1340* 14.4922 14.9455 16.4926** 14.3905*** 14.2273 12.0782 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่
เพื่อการเลีย้งชพี 

2.32% 4.43% 2.51% -9.15% 1.48% 1.24% 2.28% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 4.62% 6.03% 4.08% -6.72% 3.84% 2.53% 4.08% 
หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษิทัจดัการลงทนุ 
 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark)  
    1) ผลตอบแทนรวมของดชันพีนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 10  
    2) ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 45  
    3) ดชันี MSCI World Index Net Total Return ในสกุลเงนิ USD (ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบ  
        กบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 38.25 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณ 
        ผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 6.75) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 45  
    มผีลตัง้แต่ 4 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
 * NAV ณ วนัที ่29 ธ.ค. 2565 
 ** NAV ณ วนัที ่23 ธ.ค. 2564 
 *** NAV ณ วนัที ่23 ธ.ค. 2562 
 -  ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมูลกองทุนท่ีลงทุนเกิน 20% 

1.  ThaiDex SET50 Exchange Traded Fund มีรายละเอียดต่อไปน้ี 

ชื่อกองทุน  : ThaiDex SET50 Exchange Traded Fund 
Class   : THB  
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายโุครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 4 กนัยายน 2550 
จดทะเบยีนประเทศ : ไทย 
สกลุเงนิของกองทุน   : THB 
สกุลเงนิทีล่งทุน  : THB 
วนัท าการซื้อขาย   : ทุกวนัท าการ 
การจ่ายปันผล : จ่าย 
บรษิทัจดัการ   : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
นโยบายการลงทุน   :  กองทุนลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุน โดยเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีอา้งองิ (SET50 Total 
Return Index) ซึง่รวมถงึหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระหว่างการเขา้หรอืออกจากการเป็นหลกัทรพัย์ทีเ่ป็น
ส่วนประกอบของดชันีอา้งองิดว้ย และส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ 
หรอืเงนิฝาก เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน เพื่อช าระราคาหลกัทรพัย ์เพื่อรอการลงทุน หรอื
เพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสญัยาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดย
มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัดชันีอา้งองิ 

    ตวัชีว้ดั (Benchmark)   : SET50 Total Return Index 
    Bloomberg ticker : TDEX:TB 
    ISIN   : THSE50070002 

 

 2.  กองทุน iShares Core S&P 500 ETF มีรายละเอียดต่อไปน้ี 
ชื่อกองทุน  : iShares Core S&P 500 ETF 
Share Class              : ไม่ม ี
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 15 พฤษภาคม 2543  
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : สหรฐัอเมรกิา 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย :  สหรฐัอเมรกิา (Stock Exchange: New York Stock Exchange, NYSE Arca) 
สกุลเงนิของกองทุน : USD 
วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุน 
การจ่ายปันผล :  ม ี(พจิารณาจ่ายรายไตรมาส) 
บรษิทัจดัการ                              :  BlackRock Fund Advisors 

   นโยบายการลงทุน  :  กองทุนมนีโยบายมุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันี S&P 500  (ดชันี
อ้างองิ) ซึ่งเป็นดชันีวดัผลการด าเนินงานของหุน้ขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาซึ่งก าหนดโดย S&P 
Dow Jones Indices LLC (Index Provider) 

   กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรบั (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดชันีอ้างอิง โดยจะไม่พยายามเอาชนะดชันีอ้างองิ หรอืบรหิารการลงทุนแบบ
ปกป้อง (defensive positions) เมื่อตลาดตกลงหรือเมื่อ มีมูลค่าสูงเกินจริง นอกจากนี้  บริษัท
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จดัการจะใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวแทนจากดชันี (Representative sampling) ในการบรหิารจดัการ
กองทุน 

  “การสุ่มตวัแทน” เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนในหลกัทรพัย์ที่เป็นตัวแทนซึ่งมีลกัษณะการลงทุนที่
คล้ายกบัดชันีอ้างอิง หลกัทรพัย์ที่เลือกคาดว่าจะท าให้มีลกัษณะการลงทุนโดยรวม (ขึ้นอยู่กับ
ปัจจยัต่างๆ เช่น มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดและน ้าหนักของอุตสาหกรรม) ลกัษณะพื้นฐาน 
(Fundamental) (เช่น ความแปรปรวนของผลตอบแทน) และมาตรการดา้นสภาพคล่อง ทีค่ล้ายกบั
ดชันีอ้างองิ กองทุนอาจถือหรอืไม่ถอืหลกัทรพัย์ทัง้หมดในดชันีอ้างองิ โดยทัว่ไปกองทุนจะลงทุน
อย่างน้อย 80% ในหลกัทรพัย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงและการลงทุนที่มีลกัษณะทาง
เศรษฐกิจเช่นเดียวกับกลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ลงทุนใน depositary 
Receipts ซึง่เป็นตวัแทนหลกัทรพัยข์องดชันีอา้งองิ  

   ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 20% ในฟิวเจอร์ส ออปชัน่ และสัญญาสวอป (Swap 
Contract) เงนิสดและตราสารเทียบเท่าเงนิสด รวมถึงกองทุนตลาดเงนิ รวมถึงหลักทรพัย์ที่ไม่
รวมอยู่ในดชันีอ้างองิทีบ่รษิทัจดัการเชื่อว่าจะช่วยกองทุนเป็นไปตามดชันีอา้งองิได ้โดยกองทุนจะ
มุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเป็นไปตามดชันี
อา้งองิ 

    ตวัชีว้ดั (Benchmark)   : S&P 500 Index 
    Bloomberg ticker : IVV US 
    ISIN   : 464287200 (CUSIP) 

 

  ผลการด าเนินงานย้อนหลงักองทุนท่ีลงทุนเกิน 20% 

  ThaiDex SET50 Exchange Traded Fund 

 
 ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
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  iShares Core S&P 500 ETF 

 
 ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
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ภาคผนวก 2 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

  1.1   วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และคู่มอืภาษ ีเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ  
 การเลี้ยงชพี 

 ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วน  
 ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษีกองทุนรวม  
 เพื่อการเลีย้งชพี ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการตัง้แต่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2547 เป็นต้นไป 

1.2     วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะท าการเปิดใหม้กีารจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี ตัง้แต่วนัที ่
22 พฤศจกิายน ถงึวนัที ่2 ธนัวาคม 2547 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึเวลา 16.00 น. และระหว่างเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวนัที ่
3 ธนัวาคม 2547 ซึง่เป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทุนวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก 

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 (1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดต้ามวนัและเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวน โดยจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สอง
พนับาทถว้น) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก ซึง่เป็นมลูคา่ทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถา้ม)ี 

 (2) ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บรษิัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กต้อง
ครบถว้นชดัเจน 

 (3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่าง ๆ ที่
เกีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 (4) ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุน กบับรษิัทจดัการจะต้องเปิดบญัชกีองทุน 
และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

ทัง้นี้ ในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีเป็นครัง้แรก บรษิทัจดัการ และ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้า
ม)ี จะจดัให้มี / แจกจ่ายคู่มอืภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้กับผู้ลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตัิตาม
เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุน 

1.3     การรบัช าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

        (1)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับัญชี
ธนาคาร หรอืวธิีอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชี
เงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเช็คเพื่อความ
สะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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(2) หลงัจากที่บรษิทัจดัการ ผูจ้ ัดจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดร้บัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อแล้ว บรษิัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี  หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี จะออก
ส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึ่งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อ ไม่ว่าดว้ย
เหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่วนัท าการที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้นัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(4) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงนิจนเตม็ค่า จะหกัลบหนี้กบับรษิัทจดัการ
ไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บรษิัทจดัการเป็น
ผูร้บัผดิชอบด าเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

(6) บรษิัทจดัการจะน าเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเก็บรกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ ซึ่งดอกผล 
(ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

   1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

 (1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่สัง่ซื้อและไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้ ใน
กรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่
ไดร้บัอนุมตัิจากส านักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อโดยใชห้ลกัการ “จองซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บั
การสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มีการสัง่ซื้อในวนัเดียวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานในวนัท าการถดัจากวนัที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการ แมว่้าจะยงัไม่สิน้สุดระยะเวลาเสนอขายกต็าม โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ 

(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอื
ชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3)  บรษิัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก) บุคคลที่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสงัคม  กองทุนส ารองเลี้ยง
ชพี  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  หรอืบุคคลอื่นใด ทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควรใหถ้อืว่า
บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี้เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 

(ก) คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผูถ้ือหุ้นหรือผู้เป็นหุน้ส่วนของนิติบุคคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรอืเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรง   
     หรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้ส่วนทัง้หมด 

(ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) ทีไ่ม่ใช่กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 (4)  สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทกึข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบั
ภาษใีหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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  1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนนอกเหนือจากกรณีตาม 
(2) ขา้งล่าง 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการ     น าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2)  กรณทีีบ่รษิทัจดัการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายเนื่องจาก 

 (ก) ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรอืขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่า
หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดต ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

 (ข) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ท าใหไ้ม่สามารถจดัตัง้กองทุนได ้

 บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจาก
วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถ
คนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระ
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เว้นแต่ส านักงานจะ
พจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี้จดัว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดยีวกนั 

(1) คู่สมรส และ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(2) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุ้นหรอืผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิตบิุคคลนัน้ซึ่งถอืหุน้หรอืเป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้ส่วนทัง้หมด 

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรอื (2) ทีไ่มใ่ช่กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

  1.6  เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

   1.6.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งอาจมผีลท าใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนรายนัน้ ๆ ถอืหน่วยลงทุน
มากกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน หรอืเป็นผลใหผู้ล้งทุนดงักล่าวถอืหน่วยลงทุนมมีูลค่ารวมกนัมากกว่า 
10 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

(2)  กรณีค าสัง่ซื้อโดยผูล้งทุนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยและมภีูมลิ าเนาหรอืถิน่ฐานอยู่ในต่างประเทศทีม่มีูลค่ามากกว่า 10 ลา้นบาท หรอื
เป็นผลใหผู้ล้งทุนดงักล่าวถอืหน่วยลงทุนมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท  

(3)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่
ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. 

(4)   กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถ้วน 

(5)  กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก) บุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสงัคม  กองทุนส ารองเลี้ยง
ชพี  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  หรอืบุคคลอื่นใด ทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(6)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(7)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น ในกรณีทีบ่รษิัท
จดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการ



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี    33 

บรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

  1.6.2  บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
ก าหนดในโครงการ และคู่มอืภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้แล้ว และเพื่อให้ได้รบัสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมี
หน้าที่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการลงทุนที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือ
ภาษกีองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

 1.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการมาก่อนจะต้องเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอื
บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน พรอ้ม
แนบเอกสารหลกัฐานประกอบส่งใหบ้รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการเปิดบญัช ีมดีงันี้ : (บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ตามทีเ่หน็สมควร) 

กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง และ/หรอื 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง และ/หรอื 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร และ/หรอื 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

กรณีนิตบิุคคล 

(1) ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่กรรมการผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(2) ตวัอย่างรายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอืผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(4) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสอืรบัรองกระทรวง
พาณิชย ์

(5) หนังสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  ส าหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(6) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ เอกสารต่าง ๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

   2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามทีก่ าหนด
ในเรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการ (www.principal.th) 

2.1 วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน  
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2.1.1   วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และคู่มอืภาษีเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชพี 

ผูส้นใจสามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และคู่มอืภาษกีองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชพี ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทัง้นี้ตามวนัเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ีรวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 2.2.1    การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนทีค่ านวณไดข้องวนัสิ้นท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่้ซื้อจะ
ได้รบั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้จะมรีายละเอียด
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนและ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

 2.2.2   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

2.2.2.1     วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจติดต่อสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้ทุก
วนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1)  ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จ านวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยไม่ก าหนดจ านวนขัน้ต ่า  

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี 

บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งต้นให้กบัผู้ลงทุนบาง
รายได ้โดยบรษิทัจดัการไม่จ าเป็นต้องประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ใชส้ าหรบัการส่งเสรมิการขาย
เท่านัน้   

ทัง้นี้ ในการเปิดบญัชเีพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม  เพื่อการเลี้ยงชพี เป็นครัง้แรก บรษิทัจดัการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี จะจดัใหม้ ี/ แจกคู่มือภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 
ใหก้บัผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศกึษาและปฏิบตัติามเพื่อให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์
ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุน 

(2)  ผู้สัง่ซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4)  ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สัง่ซื้อพร้อมรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทีส่ามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผูส้ ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความหรอืข้อมูล
ตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
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ซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดด้ าเนินการ
ตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่
ไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืได้แจง้ใหผู้้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

  ข) การรบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าเงนิซื้อหน่วยลงทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด 
เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคารหรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีทีผู่้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตาม
วนัทีท่ี่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุ
ชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกใน
การตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดย
ไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 
www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

 (2)  กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด เงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ หรอืผ่านระบบบรกิารธนาคารทาง 
โทรศพัท ์หรอืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ทแบง็กิง้ หรอื Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
หากการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อใหถ้อืเป็นรายการของวนัท า
การซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการ
ซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบริษัท
จดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 (3)  ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะตอ้งยื่นหนังสอืยนิยอม
ใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถา้ม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก บรษิทัไดต้รวจสอบ
ความถูกตอ้งขอหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อ
ใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคารในวนัท าการซื้อให้ถอืเป็น
รายการของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคา
ทีร่บัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดข้องสิ้นวนั
ท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคารในวนัท าการซื้อให้ถือเป็น
รายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 
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ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบริษัท
จดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(4)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็
เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท า
การทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5)  ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนี้กบั
บรษิัทจดัการไม่ได้ เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิัทจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  บรษิทัจดัการอาจด าเนินการให้มี
การหกักลบกนัก็ได ้อนึ่ง ผู้ส ัง่ซื้อที่ได้ท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแล้ว จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้แต่
จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณ ี 

(6)  หลังจากที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี)) ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ
สง่มอบส าเนาค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(7)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วย
ลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากับภาษี และ/หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวธิีการอัน
สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

   2.2.2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

    ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอม
ใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้
และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะให้ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผู้ถือหน่วยจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบรษิัทจดัการ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง   

(4)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกนิกว่า
จ านวนทีร่ะบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี โดยไม่จ ากดั
จ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 
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   ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

 (1)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอื   วธิีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนด ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วย ลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

 (2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวนัท าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ของสิ้นวนัท าการซื้อขายซึ่งเป็น
ราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนั
ท าการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ของสิ้นวนัท าการซื้อขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่
รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3)  ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน และได้
หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมี
ภาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4)  บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค า
ขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้าม)ี ที่ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก
ของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากับภาษีและ/หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

   ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

 (1)  เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการ
เป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

 (2)  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ
ใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.2.2.3 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรบั
แบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
รวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับัญชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้
บรษิทัจะจดัส่งชื่อผู้ใชแ้ละรหสัผ่านให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนและ/หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ 

(2)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของ
บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2686-9595 

 (3)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อ 
หน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจ านวน
ทีร่ะบบก าหนด ซึง่เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การ
ท ารายการต่อวนั 
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ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับัญชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิ้นวนัท าการซื้อขายซึ่งเป็นราคาทีร่บัรอง
โดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท า
การซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ของสิ้นวนัท าการซื้อขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดย
ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3)  ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน และไดห้ลกัฐาน
จนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4)  บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใช้
บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์(ถ้าม)ี  หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
นัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็น
หลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ
ให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.3  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วในวนัท าการถดัจากวนัทีม่กีารค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อ และได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแลว้ 

 ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระ บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

 ยกเวน้ 

- ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จดัการกองทุนที่ได้รบัอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดงักล่าวบริษัทจดัการจะจดัสรรตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ
โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีที่มี
การสัง่ซื้อพร้อมกนั และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจัดการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
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- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
ชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

 (2) สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจดัการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
บรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชี
เงนิฝากของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุน และหากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความ
ผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบีย้และ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะน า
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และส านักงาน 

2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณาปฏิเสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 
“การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลคา่ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่า
บรษิัทจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้
เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(6) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
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ข) บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ศกึษาเข้าใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัติามนโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ก าหนดในโครงการ และคู่มือภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้แล้ว และเพื่อให้ได้รบัสิทธิประโยชน์
ทางดา้นภาษี ผูล้งทุนมหีน้าทีต่้องปฏิบตัติาม หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการลงทุนที่ก าหนดในกฎหมายภาษี
อากร ซึง่สามารถศกึษาไดจ้ากคู่มอืภาษกีองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

   2.6 การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซื้อจะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ 
ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2)  กรณนีิตบิุคคล  

(ก) ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง)  หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผู้มอี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอื
รบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไดส้ง่เอกสารค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ีใหแ้ก่บรษิทั
จดัการทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบั
เอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิัทจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน
ทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความหรอืขอ้มูลตาม
เอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกัน หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการได้
ด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
จองซื้อไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่น
นัน้แลว้   

หากขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการได้แจง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ได้
รบัการแก้ไข หรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อ บริษทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนให ้
เว้นแต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เหน็สมควร  บรษิัทจดัการก าหนดใหผู้้ใชส้ทิธใินฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงินทีไ่ดจ้าก
การขายคนือตัโนมตัิ (ถ้าม)ี  จะต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทีม่ผีู้ถอื
หน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดแจง้ชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกราย
นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิด
บญัชรี่วมขา้งต้นไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิัทจดัการจะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามที่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกรายนัน้ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการอนุมตัิการ
ด าเนินการตามที่เหน็สมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการ
พิสูจน์ทราบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไขการลงนาม
ในการใช้สทิธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น  บรษิัท
จดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการ
เปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
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ทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มคีวาม
จ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแลว้ 

            2.7. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

- โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

      สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีปกต ิ

3.4.1 ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบั
ซื้อคนื โดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

ทัง้นี้จะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียม
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

3.4.2 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.4.2.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

โดยต้องกรอกข้อความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจ านงให้ครบถ้วนชดัเจน 
และจะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิที่ต้องการได้รบัจากการขายคืน
หน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(2)  ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะท าการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้
ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็น
รายกรณ ี

(3)  ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรข้าราชการ หรอื
บตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะต้องแสดงถงึเอกสารส าคญัทีแ่สดงถงึการ
ท านิตกิรรมในนามของนติบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคืนในใบค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือขายแล้วท าให้คงเหลือต ่ ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไขกองทุน
ก าหนด  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 
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(5)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับ แต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่
ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสาร
ต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัทางโทรสาร
และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์
อื่นนัน้แลว้  

ทัง้นี้ หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะส่ง “หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากับภาษี/และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้”  ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลง ทุนภายใน 4 วนัท าการ
นับแต่วนัท าการถดัจากวนั รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวข้อง
ในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

3.4.2.2 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  

(1)  ผู้ทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่าน
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและ
เหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเข้ามาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจัดการครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ
ไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4)  ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึ
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการ
เป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(6)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษแีละ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่
วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
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(7)  การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ
ใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.4.2.3 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1)  ผูท้ีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 
จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับ
แบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึ
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3)  เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจัดการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษแีละ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่
วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(5)  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการ
ใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.4.3  การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่
จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้แจง้
ความประสงค ์ 

(2)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการสัง่
ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน 

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถอืเป็นรายการของ
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด 
หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี    44 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนด
ไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บรกิารของผู้
ใหบ้รกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจัดการกองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มคีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการหรอืข้อ
ผกูพนัแลว้ 

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.9.1.กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2) กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใชเ้ปิดบญัชจีนครบถ้วน ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนรายทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนื
หน่วยลงทุนได ้

3.9.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ าการศกึษา และยนิดจีะปฏบิตัติามเงื่อนไขในการรบั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีดงัทีไ่ดร้ะบุรายละเอยีดไวใ้นคู่มอืภาษีกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชพีแลว้ อนึ่ง ในกรณีทีก่ารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย
ภาษอีากร ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งคนืภาษ ีและ/หรอืเสยีภาษเีพิม่เตมิตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากรดว้ย 

4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่าง ๆ ได ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด โดยจะต้องเป็นกองทุนทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนว่าสามารถท าการสบัเปลีย่นการ
ถอืหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนต่างๆ นัน้ จะตอ้งเป็นตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน
ดว้ย  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอนุญาตใหม้กีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางซึง่เป็นกองทุนต่างๆ ทีบ่รหิารภายใตบ้รษิทัจดัการและกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่บรหิารภายใต้บรษิัทจดัการอื่น มายงักองทุนนี้ได้ แต่ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่อนุญาตให้มกีารสบัเปลี่ยนจากกองทุนนี้
เขา้กองทุนปลายทางอื่น ยกเวน้กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการและบรษิทัจดัการอื่น 

ส าหรบัเกณฑ์การค านวณต้นทุนในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ละครัง้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงาน หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

4.1.  เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

4.1.1  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่างๆ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดตน้ทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดย
บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางไป
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารบัซื้อคืน และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
จดัการ และ/หรอืหนังสอืชี้ชวน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4.1.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรก็ได ้ในกรณีที่บรษิัท
จดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ตี่อกองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิัทจดัการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 
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4.1.4  ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ท ารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนัท าการก่อนหน้าจะ
สามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิดปลายทางได้รบัเงนิค่าสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

4.1.4  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ได้มกีารบนัทกึขอ้มูลการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบ
ของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

4.1.5  บรษิัทจดัการจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจะ
เพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวนัทีถ่ดัจากวนัทีร่ายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง 

4.1.6 บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึง
บรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุน
แลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่าน
เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

4.2   วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

• ส าหรบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถท า
การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้ทุกวนัท าการ โดยการท า
รายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้ือเป็นรายการของวนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ใด ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 

•  ส าหรบัการการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตหรอืระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการ
สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ใน
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยนการถอื
หน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต.แล้วโดยจะติดประกาศไวท้ีส่ านักงานของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

4.3   ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน  

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วย
ลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รบัการรบัรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการค านวณ ณ สิ้นวนัท าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่าง ๆ 

(1) กรณเีป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ค านวณไดข้องสิ้นวนัท า
การรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน (ถ้ามี) ได้รับค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี หกัดว้ย  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่ค านวณไดข้องสิ้นวนัท าการขายที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

4.4   ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดที่
เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

http://www.principal.th/


 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี    46 

4.5   วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน  

4.5.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงันี้ 

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอรบัใบค าสัง่สบัเปลีย่นไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนใหค้รบถ้วนชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และ
ชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิ หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจาก
กองทุนเปิดตน้ทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกแนวทางใดแนวทางหนึ่งใน 2 วธิ ีดงันี้ 

• ระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 

• ระบเุป็นจ านวนเงนิ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยน มากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตน้ทาง ทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  กรณีที่เป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัการยกเวน้ขอ้จ ากดัจ านวนเงนิขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบรษิทัจดัการ 

(4)  บรษิัทจดัการ หรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัที่รายการ
สบัเปลีย่นนัน้เสรจ็สมบูรณ์แลว้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได ้หากรายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการ
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ไดท้ ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

(5)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่
สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่
ตรงกัน หรือ บรษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้
แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการ
ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 

4.5.2  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

(1)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบรษิัทได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
โดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ โดยใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนปฏบิตัิตามขัน้ตอนตามที่ก าหนด
ไวใ้นระบบการซื้อขายดงักล่าว และปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการท ารายการ
ดงักล่าวและใหใ้ส่รหสัผ่านเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์ 

(2)  ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 
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(3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบนัทึกรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษิัทจดัการเป็น
หลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่ งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี/และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนั
การท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการ
ถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5)  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัที่ไดร้บัแจ้ง
จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.5.3  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมตัิของบริษัทได้ตลอด 24 
ชัว่โมง โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-6869595 และใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอนการท า
รายการที่ได้รบัฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิหรอืทีร่ะบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใช้บรกิารซื้อขาย
หน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิและต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการท า
รายการดงักล่าวและใหก้ดยนืยนัความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์ 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
และ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะ
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนัน้ 

(3)  เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบนัทกึรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/
ใบก ากบัภาษี /และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการ
สัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อ
ขายหน่วยลงทุน 

(5)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการ
ใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน
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ภาคผนวก 3 

               ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

           1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ 
ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 
ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติาม
หลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้  
1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณทีีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบั  
     โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตรา   
     สารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กต้องครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ.สามารถเขา้ถงึได้
เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท 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 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

      ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบัunderlying ประเภทเดยีวกบัunderlying ของ derivatives ตามที่
ระบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์ินนัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าให้กองทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้
ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได้ 
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2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้
ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ย
ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัใหผู้อ้อก SN ค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฎในระบบขอ้มลูที่
น่าเชื่อถอืไดซ้ึ่งเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการ
ค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าวให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และ   วนัสุดทา้ย
ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที่
เป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1   กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.1.2 ในกรณทีีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนใน

หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทุนนัน้  

1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 
limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  
1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

1.2   กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  
 1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1   
        ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
 1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET  

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9.   สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย   

1.1   ธนาคารพาณิชย์ 

1.2   บรษิทัเงนิทุน 

1.3   บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4   บรษิทัหลกัทรพัย์ 

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 โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit Rating อยู่
ในอนัดบั Investment Grade  

2.2   B/E P/N บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3   B/E หรอื P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึง
ก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

 2.4.1  ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating 
ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

 2.4.2  ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5   ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขี้อมลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและ
อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

 2.5.1  มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating  ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

 2.5.2  ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ ีขอ้มูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
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2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคยีงได้กับ Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2  ม ีCredit Rating 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  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ 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 ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

 4.3  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  

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

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรพัย์ หรือตราสารตาม 
Reverse Repo 

   4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

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

4.4.2  ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการต้อง
เรยีกให้คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงิน หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่สามารถใช้ในการท า Reverse 
Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัย์สนิทีโ่อนมาดงักล่าว
เป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่า
สมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3  ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญา
ซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แล้ว บรษิทัจดัการ
จะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

 4.5   การค านวณมลูคา่ Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1  ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก Reverse Repo จนถึงวนัที่มีการ
ค านวณ 

4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมี
อยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สนิที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมที่เกิดจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

  4.6    Discount Rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของ   
   คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 
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ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรพัย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย  

1.1   ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3   กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4   ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5   ธนาคารพาณิชย์ 

1.6   บรษิทัเงนิทุน 

1.7   บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8   บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9   กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่
ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้  

3.1  ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน. 
หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับ
แต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1  ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue Rating ตอ้งเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6  ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7  หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ให้แก่กองทุน  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได้ 

 3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีลให ้
บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
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3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั > 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย์ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่างใด
ดงันี้ 

3.5.2.3.1  ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue 
Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4  Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

 ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

                         1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื   
                             หลายอย่าง ดงันี้  

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  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 ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

 2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ  

 2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจน
ในโครงการ 

 2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 
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2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 
ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้
ตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

   2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้ง   
  เป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบ 
  สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.6-1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกินอตัราที่ก าหนดในข้อ 
3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้ง
กบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอื
น ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3   เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิัทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4    มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5   ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภัณฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6   ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที่ บรษิัทจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule)  
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บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน
ใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

                     4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

4.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ
วนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณทีีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

4.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ี
คุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 
1.2 และขอ้ 1.3  
ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private 
equity ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน  

 2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศ
ทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

                  ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

 1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของส่วนที ่2 – สว่นที ่7 ใน  
  ขอ้ 2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตั ิ
  ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้  
  1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
  1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธ ิ    
       เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย คนืผูอ้อกตราสารได)้  

 1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ.สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อ
น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าว
ตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

 2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
 2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N    
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      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 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

  ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ  
  ดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามที่

ระบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สินใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่

กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิทีส่ามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้
ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมขี้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมอื ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มขีอ้ตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนี้
ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที่ 15 และวนัสุดท้าย

ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัให้ผู้ออก SN ค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี
ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบียนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฎในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ.ต้องด าเนินการจดัให้มี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึ่งเกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการ

ค านวณราคาที่แสดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าวให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดังกล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที่
เป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที ่

    ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย Property 

   ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 

    กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ  
   1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
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        1.1    มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วน   
                ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
        1.2    เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้  
                 1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากบัดูแล   
                          ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วย  
                          ของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็น 
                          สมาชกิของ WFE  
                 1.2.2   CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ทีเ่ป็น   

                                สมาชกิสามญัของ IOSCO  
                 1.2.3  ในกรณทีี ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ  
                          ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการ   
                          ส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  
        1.3     ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ    
                 ทัง้นี้ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด  
        1.4     ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการ     
                 กูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน   
                 ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค า  
                 แท่ง)  
                1.4.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  
                          single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP  
                1.4.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  
                          product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  
                1.4.3   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  
                          ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัยส์นิซึง่เป็น  
                          ประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัยส์นิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้า  
                          ค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  
         1.5   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ  
                ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็น  
                และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน  
                บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนใน  
                ลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

 2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  
 2.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1      
        ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
 2.2   จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

     1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

     2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

 3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

                   ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

 1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
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1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

 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 

 ในกรณทีี ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price)   
 หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying   
 ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

 2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

 (2.2.1)  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange) 

 (2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่
อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

 (2.2.3)  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็
ตาม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

 ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1   เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวธิีการค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ 
underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

 3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกินอตัราที่ก าหนดในข้อ 
3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวขอ้ง
กบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2   ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3    ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้
โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
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3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่าง  
 ดงันี้ 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน  
 ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที่ บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ 
 ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ี
ทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่เพยีงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตาม
ข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั ้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน
ใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ
วนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มูลค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เข้าเป็นคู่ส ัญญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม  
 อย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

(7.2.1)   Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวข้อง
กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผู้กพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกนัความ
เสี่ยงเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีทีไ่ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ Obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ 
Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
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สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

(7.2.2)   Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์
อ้างองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสินทรพัย์อ้างอิง โดยผูข้ายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบก าหนด
สญัญา (กรณีไมเ่กดิ Credit Event) 

7.3   ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

(7.3.1)  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
หรอืกฎหมายอื่น 

(7.3.2)  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Credit 
Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

(7.3.3)  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

 ส่วนท่ี 5: ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั 
ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity 
ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน  

     3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

 บริษัทจดัการจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

         ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
      เป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรือไม่ เกิน 10% เมื่ อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผู้มภีาระผูกพนัมภีูมลิ าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating 
แบบ National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี
Sovereign rating อยู่ในระดบัที ่Investment 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
grade)  หรอื) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 
  สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่ง

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   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่ 
       วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated  
       market  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุนใน    
     Benchmark + 5% 
 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัยส์ าหรบัผู้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทั
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออก
จากการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรอื SN ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอื

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน     
     Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
         6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืใน    
                    ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
         6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี 
                     รายละเอยีดตามแบบ filing 
         6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤   
                     397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ   
                     ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนั   
                     ตามตราสารดงักล่าวตอ้งบุคคลดงันี้ 

                            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  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ ี 
                                         ลกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล ตาม  
                                         ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั   
  นับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ   
  regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
       6.5.1 Reverse Repo 
       6.5.2 OTC Derivatives 
6.6   หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
       6.6.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อ

ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

       6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการ
โครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด  

6.7  หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPOเพื่อการ
จดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย 
private equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.8  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 3.13.2 ส่วนที ่
2 ขอ้ 2.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ)   

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าแลว้ แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะ
ตาม 6.6.1 

ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

 1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

 2. Derivatives on Organized Exchange 

   ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการ
เขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

 ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ใน
รอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการ

ให้มกีารรบัโอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2    SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่
หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

       2.4.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 :    
        อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื   
        คู่สญัญา (single entity limit) 
2.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 
        หรอืไม่ม ีcredit rating 

3 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 
4 หน่วย Infra ไม่เกนิ 20% 
5 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
6 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 
7 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1   ทรพัย์สนิตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

7.2   ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความน่า
เชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน
ได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product limit 

  ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
8 derivatives ดงันี้ 

8.1   การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
(hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

8.2   การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่
เพื่อการลดความเสีย่ง  (non-
hedging) 

global exposure limit 
8.2.1    กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 
100% ของ NAV 

8.2.2   กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูค่าความ
เสยีหายสงูสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 
(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) 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
2 ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้อก

รายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  ของผูอ้อก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. 
อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็น
ขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิ
ทางการเงนิตามที่เปิดเผยในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด 
รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรา
สาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี
การยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และม ี
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating 
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น
รายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิ จารณ าเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 

     10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
     11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม     
          1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่ เกิน  1 ใน  3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั ้งหมดของ MF หรือกองทุ น  
  CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
     โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

           (1.1)  มขีนาดเลก็  
           (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
           (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน  
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ทีอ่อก
หน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   

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

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ย
วชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) 
หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การลงทุน
ของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.   ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีณุสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดคุณสมบัติ และจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วนันับแต่
วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึ
วนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานตอ่ผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงาน 

ขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงาน
ไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่เป็น
การด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  
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(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท   
     ทรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ใน    
     สว่นที ่3  
(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3)    
    (ก)  

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงาน
ขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(5) ในกรณทีีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย  
(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อน   
     ผนัจากส านักงาน  
(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้  
    ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้   
    จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ  

3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรือขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ 
จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิดงักล่าว
ต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนหรอืได้สทิธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

4.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิีการอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด  

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่ เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  บริษัทจัดการต้อง    
    ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

    (1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

    (1.2)  ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท    
            ของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการแก้ไข
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไป
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ตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอื
ในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่้ลงทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ย
กองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

 ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวต้องมรีะยะเวลาเพยีงพอและ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการตอ้งงด
เก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่
ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล
ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 4 

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 (ประจ าปี 2566) 
(TH, US) 

 

วนัที ่2 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัสิ้นปีและวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่20 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 มนีาคม  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรม

ราชวงศ์ 
วนัที ่7 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต ิ
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่5 พฤษภาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่29 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 มถิุนายน วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ  

พระบรมราชนิี และวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่19 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่1 สงิหาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่14 สงิหาคม วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่9 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่10 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่11 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี    70 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพื่อการเล้ียงชีพ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันั้น 
บริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล 
อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเล้ียงชีพ  ทัง้น้ีผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือ
การเล้ียงชีพไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั 

• หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัน้ี เป็นเพียงการสรุปใจความส าคญัของหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความ
กระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทัง้น้ี ในการบริหารจดัการกองทุน บริษัทจดัการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทุนท่ีได้รบัอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัย์   และควรขอดูบตัรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์  และตลาด
หลกัทรพัยอ์อกให้ด้วย 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและ ประกาศต่างๆ
ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะ
สามารถก ากบัดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมเก่ียวกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงใน
หลกัทรพัย์ท่ีกองทุนลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน
ก าหนด ท่ี website ของบริษทั www.principal.th ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุน เพ่ือบริษทัจดัการได้ 
จาก website ของ บลจ. 

• บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้
ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัท
จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 0-2686-9500 
www.principal.th 


