
 
 
 
 
 

 
• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยน  ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั

เงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 
• กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะกบัผู้ลงทุนท่ีมีความต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรบัความเส่ียงจากการลงทุนได้มากกว่าผู้

ลงทุนทัว่ไป 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี เข้าลงทุนในกองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลกั)  เป็นกองทุนรวมท่ี

มีนโยบายหลกัในการลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนท่ีมีการด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือสร้างผลการด าเนินงานของกองทุนรวมให้มีมูลค่าใกล้เคียงกบั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสินค้าโภคภณัฑ์  จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทุนด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี อาจมีการลงทนุในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจท าให้กองทนุรวมมคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินท่ีกองทุน
รวมไปลงทุน บริษทัจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณา
ปรบัเปลี่ยนอตัราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ 
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี เมื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผู้ลงทุน และ
ผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• กองทนุน้ีมีความเส่ียงสูงและซบัซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีก่อนตดัสินใจลงทุน 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ซ่ึงมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อน
ท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมด
ของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมจะสามารถสบัเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้
ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมอ่ืนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยกนัเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง
ประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือชนิดเพ่ือการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดยเป็นไปตามเกณฑก์รมรรพา
กรก าหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้
บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ี
ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 17 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 
Principal Global Commodity (PRINCIPAL GCF) 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซ้อน 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

            
            1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน 

 

ช่ือกองทุน    กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ 

    Principal Global Commodity (PRINCIPAL GCF) 

ประเภทโครงการ   โครงการจดัการกองทุนเปิด 

อายุโครงการ   ไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม 

ลกัษณะพิเศษ  กองทุนทรพัยส์นิทางเลอืก กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund เน้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่ง
ต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายทีจ่ะน าเงนิส่วนใหญ่ทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนในต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว ไดแ้ก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity 
Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) ซึง่กองทุนจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบอร์ก 
และอยู่ภายใตบ้รษิทัจดัการ Lumyna Investments Limited  
กองทุนหลกัจะบรหิารแบบเชงิรบั (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลตอบแทนเป็นไป
ตามดชันีอา้งองิ ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดชันีอา้งองิ”) ซึง่
ท าใหผ้ลการด าเนินงานอาจเป็นบวกหรอืลบกไ็ด ้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน กองทุนจะเน้น
ลงทุนใน 
- ธุรกรรมทางการเงนิเพื่อใหเ้กดิดอกเบีย้ 
- สญัญาสวอปกบัสถาบนัชัน้น า ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นคู่สญัญาอนุพนัธ ์OTC เพื่อใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตาม
ดชันีอา้งองิ 
นอกจากการลงทุนในต่างประเทศในกองทุนหลกั บรษิทัจดัการอาจพจิารณาลงทุนในหน่วย private 
equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการ
หาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุน บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกนั
ความเสีย่งจากการลงทุนดว้ย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ม ี(เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล (Class D)) 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล บรษิทัจดัการจะด าเนินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการเพิม่ขึน้ใน
สนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงาน เมื่อกองทุนมกี าไรสะสมจนถงึงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล
นัน้ หรอืมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนินงานในงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ 
(Realized Gain และ/หรอื Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 1 ครัง้ และ
ไม่ต ่ากว่า 30% จากการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานในงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิ
ปันผลนัน้ หรอือาจพจิารณาจ่ายจากก าไรสะสมเมื่อกองทุนมกี าไรสะสมจนถงึงวดบญัชทีีจ่ะ
จ่ายเงนิปันผล ทัง้นี้ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่
จ่ายเงนิปันผลในกรณีดงัต่อไปนี้ 

- เงนิปันผลต่อหน่วยทีบ่รษิทัจดัการค านวณไดม้คี่าต ่ากว่า 0.10 บาทหรอื 

- เมื่อน าเงนิปันผลต่อหน่วยลงทุนทีจ่ะจ่ายในงวดบญัชนีัน้มาหกัจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ 
วนัสิน้งวดบญัชนีัน้ แล้วมผีลท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนภายหลงัหกัเงนิ ปันผลต่อหน่วย มี
มลูค่าต ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย (โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผล
เพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ) 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 
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ผูล้งทุนอาจไดก้ าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ใน
กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในต่างประเทศที่กองทุนน าเงนิไปลงทุนไว้นัน้มี
มูลค่าสูงขึ้น อีกทัง้มูลค่าหน่วยลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนจะมมีูลค่าใกล้เคยีง
หรือเช่นเดียวกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสนิค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Index) 
โดยตรง และเป็นการตอบสนองผูล้งทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ 

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก    

ชนิดจ่ายเงินปันผล  1,000 บาท 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1 บาท 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป  ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้   31 ตุลาคม 2549 

และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม   2 กุมภาพนัธ ์2550 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และเป็นกองทุนทีม่คีวามเสีย่งสูงและซบัซอ้น และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้มวีตัถุประสงคใ์นการระดมทุนจากผูล้งทุนเพื่อน าไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ 
เหมาะส าหรบัเงนิลงทุนทีม่รีะยะยาว และมุ่งหวงัทีจ่ะกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ รวมทัง้ตอ้งการผลการด าเนินงานของกองทุนทีม่มีูลค่า
ใกล้เคยีงหรอืเช่นเดยีวกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Index) ในต่างประเทศ  

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์ซึง่อาจปรบัตวัเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุนและท าให ้ 
ขาดทุนได ้

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิด้รบัสทิธพิเิศษทางภาษหีากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขที ่
กรมสรรพากรก าหนด (โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ) 

1. ชนิดสะสม   
    มลูค่า 

PRINCIPAL 
GCF-A 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 

2. ชนิดผูล้งทุน 
    สถาบนั 

PRINCIPAL 
GCF-I 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนด
ขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

3. ชนิดผูล้งทุน 
    กลุ่ม 

PRINCIPAL 
GCF-C 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/ สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุน
กลุ่มกองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่ม
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอีน่ การลงทุน
จากนิตบิุคคล/สถาบนัทีม่กีารใหบ้รกิารบรหิารพอรต์การลงทุนในรปูแบบ Asset Allocation 
Model รวมถงึ ผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคตเท่านัน้ 

4. ชนิดจ่ายเงนิ 
    ปันผล 

PRINCIPAL 
GCF-D 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิ
ปันผล รวมถงึ มสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด 

5. ชนิดขายคนื 
   หน่วยลงทุน 
   อตัโนมตั ิ

PRINCIPAL 
GCF-R 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ (ยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร) 

6. ชนิดผูล้งทุน 
   พเิศษ 

PRINCIPAL 
GCF-X 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่ม
ผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสให ้ผูล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร) 

7. ชนิดช่องทาง 
   อเิลก็ทรอนิกส์ 

PRINCIPAL 
GCF-E 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทัจดัการ ทีต่อ้งการรบั
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) โดยในเบือ้งต้นก าหนดใหส้ าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile 
App) และ Internet (Easy invest) ของบรษิทัจดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการ
ประกาศเพิม่เตมิในอนาคต (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

8. ชนิดเพื่อการ 
    ออม 

PRINCIPAL 
GCF-SSF 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยเงนิลงทุน
ในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการประกาศ
ก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  3,000 ลา้นบาท 
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5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 ธนัวาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้มนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว 
(Feeder Fund) ทีม่นีโยบายการลงทุนเพื่อสรา้งผลการด าเนินงานใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในดชันีสนิคา้โภคภณัฑ ์
(Commodity Index) ในต่างประเทศ และเนื่องจากดชันีของสนิคา้โภคภณัฑน์ัน้จะมคีวามผนัผวนและมคีวามเสีย่งสงู ผูล้งทุนอาจไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของดชันีดงักล่าวตลอดเวลาซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ในมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน อกีทัง้ มคีวามผนัผวนจาก
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเมื่อแปลงค่าเป็นเงนิบาท ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่งของกองทุนหลกัใน
ต่างประเทศเพื่อประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนดว้ย 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั ก าไรจาก
อตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ท าใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่า
กองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่
ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่า
เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ี ่กองทุน
หลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนหลกัมนีโยบายการลงทุนซึ่งองิกบัดชันี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return จากการเขา้ท าสญัญา 
Swap ดงันัน้ กองทุนหลกัจงึมคีวามเสีย่งทีม่อียู่กบัการลงทุนในตลาดสนิคา้โภคภณัฑ ์และความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไป  
ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรศกึษาขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนดว้ย 

• กองทุนน้ีมคีวามเสีย่งสงูและซบัซอ้น ผูล้งทุนควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทีก่่อนตดัสนิใจลงทุน 

• กองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที่มคีวามตอ้งการผลตอบแทนสงู และสามารถยอมรบั 

• ความเสีย่งจากการลงทุนไดม้ากกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• ผูล้งทุนควรขอค าแนะน าเพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการก่อนท าการลงทุน 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1)  ดชันี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา 
    แลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 

2) ดชันี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท    
    ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

*มผีลตัง้แต่ 4 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

และเน่ืองจากหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lumyna - BOFA MLCX 
Commodity Enhanced Beta UCITS Fund ซึง่เป็นการลงทุนในระยะปานกลางถงึระยะยาว โดยในการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน จะ
พจิารณาจากกรอบระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปี โดยมขีอ้แนะน าว่า ผูล้งทุนควรใชก้รอบระยะเวลาในการลงทุนเช่นเดยีวกบัผูจ้ดัการกองทุน 
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     9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้ เปิดเสนอขายทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้
ครบถว้นและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ 
หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีทีท่่านช าระเงนิค่าซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์เชค็ หรอื
ดราฟต ์ ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” 
โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องท่านลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของท่านเอง 

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะ
ก าหนดต่อไป 

 ท่านสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงันี้ 

•  ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

                    44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

   โทรศพัท ์0-2686-9500 โทรสาร 0-2657-3167 

  www.principal.th  

•  ท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอรม์ขอใช้
บรกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อ
ช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุน 

•  ท ารายการผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบรษิัทจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืการยกเลกิการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้
ความเหน็ชอบเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตังิานไดภ้ายใต้ระบบงานเดยีวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีป่ฏบิตัิ
หน้าทีอ่ยู่ก่อนแลว้ 

การท ารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน ให้ถอืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคา
ขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวข้อง โดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าได้รบัความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 
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      9.2    การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

       ท่านสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ท ารายการผ่านบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าสัง่ขายคนืใหค้รบถว้น 

• ท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

การท ารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้ือว่าเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
นัน้ ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิ้นวนัท าการซื้อขายนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซื้อขายถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

บริษัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนั
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน และจดัส่ง
ทางไปรษณียห์รอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

         (2)  กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

               บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ อาจท าใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีทีม่ผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(5) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการจดัการตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้ือ
หน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(7) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหา
ในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อื
หน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

         (3)  กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย   
   ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

3.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
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ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

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

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(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? 

              ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได ้   
  ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

       ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าสัง่ท ารายการใหค้รบถว้นโดยระบุชื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ตอ้งการจะสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

• ท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็น
รายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

10.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี้  

(1)  บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืมเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไว้
ตามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง
ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจาก
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ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิัทจดัการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 
วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลนั 

(2)  แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(3)  แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐาน
การได้รบัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(4)  ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการ  ซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และ
มผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอีก บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งช าระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ให้เสรจ็สิ้นก่อน แล้วจงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป 

11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื  
 ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย 
 ลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

(1)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

             (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั  
  ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(2)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการอนั
เน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(3)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

11.2 ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

(ก)  ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 

(ข)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตอ้งไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทีม่กีารระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) 
วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงบัการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาสัง่การใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม  

(ค)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวม
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ
หรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้ 

11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั 
และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้ม
ทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 
11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน  

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

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจัดการอาจหยุดค านวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.4 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

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

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

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืผ่านช่องทาง
อื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

•  ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

          Website: www.principal.th 

http://www.principal.th/
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         ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

1.    ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

       กองทุนมีความเส่ียงระดบั 8 
 

 

 

 

 

 

2.    ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange rate risk): การลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างจากสกุลเงนิที่
ผูล้งทุนใชอ้ยู่หรอืใชใ้นการลงทุนเริม่แรก อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา
นัน้ๆดว้ย โดยอตัราแลกเปลีย่นสามารถทีจ่ะเพิม่ขึน้หรอืลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราแลกเปลีย่นทีล่งทุนเริม่แรก ซึง่อาจมผีลใหต้วัเลข
รายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมคีวามผนัผวนได้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการอาจพจิารณาป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นใหเ้หมาะสมตาม
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

3.    ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk): ในบางขณะอาจมเีหตุจ าเป็นท าใหก้ารขายคนืหน่วยลงทุนส าหรบั
กองทุนทีไ่ปลงทุนในต่างประเทศหยุดชะงกั ท าใหไ้ม่สามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนในต่างประเทศเกดิขึน้ไดใ้นทุกขณะ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศทีม่สีภาพคล่องเพยีงพอในการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน โดยพจิารณาจากนโยบายการลงทุน เงื่อนไขของกองทุน ขนาดของกองทุน รวมทัง้หลกัทรพัยท์ีก่องทุนต่างประเทศน าเงนิไป
ลงทุน 

4.    ความเส่ียงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ: การลงทุนในต่างประเทศจะผูกพนักบัปัจจยัหรอืตวัแปรของความเสีย่งที่
อาจแตกต่างไปจากปัจจยัหรอืตวัแปรทอ้งถิน่ทีผู่ล้งทุนมคีวามคุน้เคย อาทเิช่น การแกว่งของอตัราแลกเปลีย่น ปัจจยัดา้นสงัคม การเมอืง 
และเศรษฐกจิ กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัทีแ่ตกต่างกนั ขอ้จ ากดัในการแลกเปลี่ยนสกุลเงนิ ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการลงทุนจากต่างชาต ิและการ
แทรกแซงจากหน่วยงานของรฐั เป็นตน้ อกีทัง้วธิทีีใ่ชใ้นการประเมนิมูลค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึน้อยู่กบัสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ ทศันคติ
ของการลงทุนและปัจจยัทีม่อียู่เฉพาะประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ มกีารกระจายการลงทุนอย่างกวา้งขวางตามดชันีราคา
สนิคา้โภคภณัฑ ์ซึง่ประกอบดว้ยประเภทสนิคา้โภคภณัฑต์่างๆ ทัว่โลก ท าใหค้วามเสีย่งต่อการแกว่งตวัของราคาสนิคา้โภคภณัฑ์แต่ละ
ชนิดมจี ากดั อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะตดิตามสถานการณ์ราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ในต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ  เพื่อประเมนิสถานการณ์
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

5.    ความเส่ียงจากการยกเลิกกองทุนในต่างประเทศ  กองทุนในต่างประเทศ: อาจถูกท าการยกเลกิหรอืควบรวมไดจ้ากเหตุการณ์ต่างๆ  
อาท ิกองทุนอาจถูกยกเลกิหรอืควบรวมตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนของกองทุนนัน้   

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: เมื่อมเีหตุการณ์ทีเ่ชื่อถอืไดว่้าจะมกีารยกเลกิหรอืควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการจะพจิารณานโยบายการ
ลงทุนของกองทุนทีจ่ะมกีารควบรวมนัน้ หากเหน็ว่าไม่แตกต่างกบันโยบายของกองทุนเดมิอย่างมนีัยส าคญับรษิทัจะถอืหน่วยลงทุนนัน้
ต่อไป   

 

 

 

 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้    12 

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

    กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพจิารณาเลือกใช้ Swing 
Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายจาก
การซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวน 

ในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุน
และค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืตน้ทุน
และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้
ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมินจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าได้เพื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ 
ทีก่ระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถ
ท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอื
บางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไป 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้    13 

ตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

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

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่าswing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลคา่การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ย
มลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบั
กองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

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

รายละเอียดเพ่ิมเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
จาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยล
ทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-
ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม
ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศ
ทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต 
(ถา้ม)ี 

     2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธจิะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้า
เป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถ
ท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 
period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัที่ท ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 
ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Sidepocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice 
period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period สงูสุด
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทาง
ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

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

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และ
หรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

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

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้Notice period 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางรายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บรษิทั
จดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วย
อาจจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-
ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม
ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญับรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Notice period ใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีที่
กองทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

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) ไม่เกนิRedemption Gate ตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าวRedemption Gate จะใชเ้ฉพาะ
วนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบั
หรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription)บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ย
มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 
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3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gateดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และ
มลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวส้ าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-ratabasis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงั
ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใชR้edemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น
ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

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

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถ
ท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gateทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่การยกเลกิ Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้(ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใน
ส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิ
ค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

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

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

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทั
จดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gatethreshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุน
รวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของ
ตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณ
การไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือ
การควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของ 
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หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้ง
กบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้Redemption 
gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางรายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อื
หน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่ 

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-
ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสม
ในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gateใหส้อดคลอ้งกบักองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุน
หลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน 

   เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

    ไมว่่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระ 

     ส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก การ
ทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ให้
กระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดั
รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้  ” ทุกครัง้ที่มกีารสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ี
และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ 
ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับแต่
วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  อนึ่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูม้อบให ้และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ แลว้แต่กรณ ี

 นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในระบบนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของ
บรษิทัจดัการเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการด าเนินการใดๆ เพื่อเป็น
หลกัฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/
เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะ
นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการจะตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคล
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างเสร ีนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนหน่วยลงทุน และผูโ้อนหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนกต็่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนัมไิด ้

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิัท
จดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
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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 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็นภูมลิ าเนา
เพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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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 

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 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 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 
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• 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   

                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

•  คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

 ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ากดั 
 พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

  ประวตักิารศกึษา 

     พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
     พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
     พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
     พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด์ เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ 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 
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• 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 
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

  6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แตง่ตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  
ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  
บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ  
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหต ุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
                 จะค านวณเป็น %ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น 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. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการ

ได ้(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ*** 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
 

0.451 0.449 0.431 
o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.27 
 

0.2675 
 

0.268 
 

0.268 
o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 
 

0.0358 
 

0.036 
 

0.036 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
 

0.1070 
 

0.107 
 

0.107 
o ค่าใชจ้่ายอื่น*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 0.0407 0.038 0.020 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 
    - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
    - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าเกบ็รกัษาทรพัยส์นิต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 0.0407 0.038 0.020 
2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.0205 0.055 0.193 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0175 0.048 0.179 
o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0026 0.006 0.006 
o ค่าใชจ่้ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0004 0.001 0.008 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด*** 

(ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการ
ไม่ได)้ 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

 

 
 
 

0.4715 

 
 
 

0.504 

 
 
 

0.624 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.01 - - 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 114.93 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :  
 ชนิดจ่ายเงินปันผล ร้อยละ -38.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

 
- 
- 
- 

1.07 
- 
- 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
- 
- 
- 

ยกเวน้ 
- 
- 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อหน่วย

ลงทนุ 
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้    24 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา         219,666,869.25   91.94  
 หน่วยลงทุน*3 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา             3,516,808.94   1.47  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ      

 เงนิฝากธนาคาร              1,124,677.55   0.47  

 เงนิฝากสกุลต่างประเทศ 1,211,939.69  0.51  
อ่ืน ๆ            

 ทรพัยส์นิอืน่            19,320,248.15   8.09  

 หนี้สนิอื่น  (5,904,422.59)  (2.47) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ   238,936,120.99   100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน UT-COMDTY-USD 
                                   *3 หน่วยลงทุน ETF กองทุน UT-COMDTY-USD 
 
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 2,336,617.24 0.98 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  

 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 1,124,518.21 1,124,677.55 
2 เงนิฝากสกุลต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 1,211,931.41 1,211,939.69 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 

นับจากวนั
เร่ิม

โครงการ 
(2 ก.พ. 50) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 
(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)        

 ชนิดจ่ายเงนิปันผล 9.3656* 9.0250 10.0031 8.2207** 6.2502 6.6182 9.4146 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอม
มอดติี ้ 

       

 ชนิดจา่ยเงนิปันผล 0.34% 3.77% -4.12% 14.16% 14.48% 7.19% -0.05% 
 ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.13% 5.13% -2.09% 18.31% 18.46% 9.72% 1.29% 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทนุ 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) 
  1) ดชันี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัรา 
        แลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 
    2) ดชันี ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท    
        ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15  
    มผีลตัง้แต่ 4 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
 * NAV ณ วนัที ่29 ธ.ค. 2565 
 ** NAV ณ วนัที ่23 ธ.ค. 2564 
 -  ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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ภาคผนวก 1 

กองทุนหลกัทีก่องทุนลงทุน คอื Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
ชื่อกองทุน    : Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund 
Share Class   : USD C (Acc) 
ประเภท   : กองทุนทรพัยส์นิทางเลอืก 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 24 กนัยายน 2550 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีน : ลกัเซมเบอร์ก 
สกลุเงนิของกองทุน : USD 
วนัท าการซื้อขาย   : ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุนหลกั 
การจ่ายปันผล  :  ไม่จ่าย 
บรษิทัจดัการ  :  Lumyna Investments Limited 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน  : State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน  : กองทุนจะบรหิารแบบเชงิรบั (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตาม
ดชันีอา้งองิ ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดชันีอา้งองิ”) ซึง่ท าใหผ้ลการด าเนินงานอาจเป็น
บวกหรอืลบกไ็ด ้

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน 

- ธุรกรรมทางการเงนิเพื่อใหเ้กดิดอกเบีย้ 

- สญัญาสวอปกบัสถาบนัชัน้น า ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นคู่สญัญาอนุพนัธ ์OTC เพื่อใหผ้ลตอบแทนเป็นไปตามดชันีอา้งองิโดยผูจ้ดัการ
กองทุนจะใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาลงทนุในหลกัทรพัยท์ีเ่หมาะสม ซึ่งไม่จ ากดัเพยีง 

- การลงทุนใน Reverse Repurchase Agreement ซึง่กองทุน (ในฐานะผูซ้ื้อ) จะซื้อหลกัทรพัยจ์ากสถาบนัชัน้น า (ในฐานะ
ผูข้าย) โดยมขีอ้ผูกมดัใหผู้ข้ายรบัซื้อคนื ณ วนัทีแ่ละราคาทีต่กลงกนัไวต้ามสญัญา 

- ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่ปลีย่นมอืได ้(Transferable Securities) และ/หรอืหน่วย CIS และสญัญาอนุพนัธ ์OTC (OTC 
Derivative) เช่น Total Return Swap 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกนิ 5.00% 

ค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่เกนิ 3.00% 

Ongoing Charge: 1.95% ต่อปี  

หมายเหตุ: กองทุนหลกัอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆของกองทุนได ้

ตวัชีว้ดั (benchmark)   : ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return 

Bloomberg ticker : MLEBC02  

ISIN    : LU1042052834 

ดูขอ้มลูกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.lumyna.com/fr-en/retail/literature-library/# 

ดชันี ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index  

ดชันี ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index เป็นดชันีทีส่ะทอ้นผลการด าเนินงานของตะกรา้สนิคา้โภค
ภณัฑ ์ซึง่ประกอบดว้ย 6 หมวดหลกั ไดแ้ก่ พลงังาน โลหะอุตสาหกรรม โลหะมคี่า ธญัพชื สนิคา้การเกษตร และปศุสตัว ์โดยจะ
มกีารปรบัน ้าหนักเป็นรายปี ดชันีฯ ICE BofAML Commodity index eXtra 03 total return Index เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง
มาจาก ดชันี ICE BofA Commodity index eXtra (MLCX) ซึง่มสี่วนประกอบเดยีวกนั แต่มนี ้าหนักแตกต่างกนั 

ผูท้ีดู่แลและเผยแพร่ดชันีนี้ไดแ้ก่ ICE Data Indices,LLC (“Index Publisher”)  ทัง้นี้ สามารถดูขอ้มลูเกีย่วกบัดชันีอา้งองิ
เพิม่เตมิไดจ้าก https://indices.theice.com/publications/showPublications 

ขอ้ความในส่วนกองทุนหลกัไดถู้กเลอืกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคญัซึง่แปลมาจากฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้กรณีที ่มคีวามไม่
สอดคลอ้งหรอืแตกต่างกบัทางตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

https://www.lumyna.com/fr-en/retail/literature-library/
https://indices.theice.com/publications/showPublications
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อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนหลกัได ้
หรอืในกรณีทีก่องทุนหลกัมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูต่างๆ หรอืมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะแก้ไข/เพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกองทุนหลกัโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบตามทีป่ระกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ หากข้อมูลทีม่กีารแก้ไขไม่มี
ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะท าการแก้ไขขอ้มลูและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบทางหนังสอีชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลู
ส าคญั และเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 

 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงักองทุนหลกั 

 

 
 

 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 และวนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

       วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนสรปุขอ้มลู
ส าคญั หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ท า
การตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

     วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะท าการเปิดใหม้กีารจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้ในวนัท าการของบรษิทั
จดัการ ตัง้แต่วนัที ่18 ธนัวาคม 2549 ถงึวนัที ่30 มกราคม 2550 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึเวลา 16.00 น. และระหว่างเวลา 
8.30 น. – 12.00 น. ของวนัที ่31 มกราคม 2550 ซึง่เป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทุนวนัสุดทา้ยของการเสนอ ขายครัง้แรก  

1.2.   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1   การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

1.2.2    วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดต้ามวนัและเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวน โดยจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่า
ไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อจะตอ้งช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดต่างๆในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และใบค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถ้วนชดัเจน 

(3)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ ก าหนด กฎระเบยีบ และ
ภาษตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4)  ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการจะตอ้งเปิด
บญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

1.3.    การรบัช าระและการเกบ็รกัษาเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่สัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เงนิโอน เช็ค ดราฟต์ หรอื
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ. พรนิซิเพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบน
ดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซื้อดว้ยวธิอีื่นทีม่ใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีใ่หบ้รษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บเงนิไดก่้อนระยะเวลาการเสนอ
ขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง ซึง่ “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” เป็นบญัชกีระแสรายวนั มดีงัต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั  สาขาสลีม  เลขทีบ่ญัช ี118-3-25977-7 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ญัช ี101-3-01170-3 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบ่ญัช ี064-1-06299-5 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร  เลขทีบ่ญัช ี170-6-01355-8 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ส านกังานใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี0-800464-153 

(2)  หลงัจากที่บรษิัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อแลว้ บรษิทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้ม)ี  หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
(ถา้ม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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(3)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อ 
ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็
เงนิได ้

ในกรณีที่วนัท าการที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซื้อหน่วยลงทุน     ของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการ
ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(4)  ในการช าระเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระคา่หน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็ค่า จะหกัลบหนี้กบับรษิทั
จดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่
บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(5)  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ด้ท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้วจะเพกิถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

(6)  บรษิัทจดัการจะน าเงนิที่ไดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ ซึ่ง
ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

   1.4. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อและไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน
แล้ว ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงนิที่บรษิัทจดัการได้รบัช าระบรษิัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่ได้รบัช าระเป็นเกณฑ์ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อโดยใชห้ลกัการ “จองซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตาม
จ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมัติจากส านักงานในวนัท าการถัดจากวนัที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกิน
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แมว่้าจะยงัไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายกต็าม โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ 
ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ 

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3)  บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี้ 

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

ใหถ้อืว่าบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัดงัตอ่ไปนี้เป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 

(ข) คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ 

(ค) นิตบิุคคล และผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนัน้ซึ่งถอืหุน้หรอืเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดหรอืความเป็นหุน้ส่วนทัง้หมด 

(ง) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) ทีไ่ม่ใช่กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลู 

การซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน / ใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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  1.5. การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ง ๆ ภายใตเ้งื่อนไข  ทีก่ าหนดดงัตอ่ไปนี้ 

(1)  กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนนอกเหนือจาก
กรณตีาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิ
ฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของ
กองทุน 

(2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายเนื่องจาก 

(ก) ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนได้ถงึ 35 ราย หรอืขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 ราย แต่มี
มลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดต ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

(ข) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ท าใหไ้ม่สามารถจดัตัง้กองทุนได ้

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็
ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงาน จะพจิารณาผ่อนผนั 
สัง่การเป็นอย่างอื่น 

   1.6. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

1.6.1     บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
 ดงัตอ่ไปนี้ 

(1)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งอาจมผีลท าให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนรายนัน้ ๆ 
ถอืหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน หรอืเป็นผลใหผู้ล้งทุนดงักล่าวถอืหน่วย
ลงทุนมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

(2)  กรณีค าสัง่ซื้อโดยผูล้งทุนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยและมภีูมลิ าเนาหรอืถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศทีม่มีูลค่ามากกว่า 10 
ลา้นบาท หรอืเป็นผลใหผู้ล้งทุนดงักล่าวถอืหน่วยลงทุนมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท 

(3)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. 

(4)  กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจดัการ ได้รบัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่
ครบถว้น 

(5)  กรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดเวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก) บุคคลที่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสงัคม กองทุน
ส ารองเลีย้งชพี กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป หรอืบุคคลอื่นใด ทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานเมื่อมเีหตุ
จ าเป็นและสมควร 

(6)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิข้อสงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอก
เงนิ เป็นตน้ 

(7)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น ใน
กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจ
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ก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทั
จดัการเป็นหลกั 

1.6.2   บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีาร
เงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว 

  1.7.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการมาก่อนจะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน 
และ/หรอืบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีู้ถือ
หน่วยลงทุน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบส่งใหบ้รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี มีดังนี้  : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่
เหน็สมควร) 

กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง หรอื 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และทะเบยีนบา้น พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง หรอื 

(3) ส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มลงนาม (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ) และ/หรอื 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร และ/หรอื 

(5) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

กรณีนิตบิุคคล 

(1) ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณชิยซ์ึง่กรรมการผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(2) ตวัอย่างรายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอืผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิคุคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ 

(4) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มอี านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรบัรอง
กระทรวงพาณิชย ์

(5) หนังสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  ส าหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(6) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

  2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

2.1.    วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนสรปุขอ้มลูส าคญั หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูล
โครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุก
แห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

2.2.   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1   การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากทีม่กีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ซ้ื้อจะ
ไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี้ เนื่องจากความแตกต่างทางดา้นเวลาของกองทุนในต่างประเทศที่กองทุนรวมไปลงทุน ดงันัน้บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธิในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ ราคาขาย และราคา   รบัซื้อคืนทุกสิ้นวนัท าการภายใน 2 วนัท าการ
ถดัไป และบรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการ ซื้อขายล่าสุดภายใน 3 วนัท าการถัดไป ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีการค านวณ 
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ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์
และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

2.2.1.1 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

2.2.1.1.1   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
(ถา้ม)ี ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผู้ลงทุนจะต้อง
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน ณ บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ทัง้นี้ หากเป็น
การสัง่ซื้อในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) 
(ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่าส าหรับการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้น
ให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจดัการไม่จ าเป็นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้นี้ ใชส้ าหรบัการส่งเสรมิการขายเท่านัน้ 

(2)  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนเอง 

(3)  ผู้สัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บริษัท
จดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(4)  ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สัง่ซื้อพร้อม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซื้อตก
ลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารที่
ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่น
นัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้
ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากข้อมูลที่ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคืนได้แจง้ให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยืนยนัจากผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข)   การรบัช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุน 
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(1)  ผูส้ ัง่ซื้อสามารถช าระค่าเงนิซื้อหน่วยลงทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็น
เงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรอืค าสัง่หักบัญชธีนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จดัการยอมรบั โดย ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลข
โทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซื้อด้วยวธิอีื่นทีม่ใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซื้อจะตอ้งลงวนัทีใ่หบ้รษิทัจดัการสามารถเรยีก
เกบ็เงนิไดใ้นวนัทีท่ าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบญัชจีองซื้อหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่จะ
ก าหนดต่อไป 

(2)  กรณีช าระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสดหรอืเงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ ผ่าน
ระบบธนาคารทางโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment ของ
ธนาคารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันท าการซื้อให้ถือเป็น
รายการของ วนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่า
หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นข้อ 
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทีเ่รยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม”  การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อใหถ้อืเป็น
รายการของ    วนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท า
การซื้อถดัไปนัน้  ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่
วันที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติด
ประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(3)  ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะตอ้งยื่น
หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจาก บรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคาร
เจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบทางไปรษณีย์หรอื
ดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4)  กรณสีัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัท า
การซื้อใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ 
สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคา ที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บริษัท
จดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัท า
การซื้อใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้
ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจง้
การเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(5)  ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่า
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้น
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(6)  ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงนิจนเตม็คา่ จะหกั
กลบลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้อนึ่ง ผูส้ ัง่ซื้อที่ได้
ท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว จะ
เพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอ  คนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่
จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ ซึ่งขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจในการพิจารณาของบรษิัท
จดัการเป็นรายกรณี  

(7)  หลงัจากที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบส าเนา ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(8)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่
จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

2.2.1.1.2.  วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

1)  ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก
แบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อ
ขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้ม
ส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อ
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผูถ้ือหน่วย
ลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ 
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(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก 
ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบัเป็นรหัสผ่านใหม่
เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยจะท าการสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้ อขายหน่วยลงทุนทาง
อินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง website 
“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดการจะต้องสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนเป็นมูล ค่าไม่ต ่ าก ว่า 1,000 บาท (หนึ่ งพัน
บาท)  ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด  ซึ่งเป็นมูล
ค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การ
ท ารายการต่อวนั 

 ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก  (ระบบ ATS) และ/หรอื
วธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด  ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อขาย
ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็น
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณ
ได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขายถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(3)  ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4)  การช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะ
ยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากับภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอื
ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท า
รายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียง
เอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ 
บรษิัทจดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท า
รายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อื
หน่วยลงทุน 
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 2.2.1.1.3 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร  

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัขิองบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัท
จดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้
หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะ
จดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุนทีข่อใช้บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ 

(2)  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศัพท์อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-6869595 กด 2 ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง 

(3)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัท
จดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) ส าหรบั
การสัง่ซื้ อครัง้แรก และไม่ เกินกว่าจ านวนที่ ระบบก าหนด ซึ่ ง เป็นมูลค่าที่ รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถ้าม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อ
วนั 

ข)  การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีาร
อื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็
สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อขายใหถ้ือ
ว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณ
ได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้น
วนัท าการซื้อขายถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(3)  ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
เตม็จ านวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแล้ว ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขาย
หน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิอาจม ี

ภาระค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่
ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) 
ที่ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)  หากเงนิในบัญชไีม่
เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก
ของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  /และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่ง
ไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการ
ถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 
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ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียง
เอกสารการบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัท
จดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ข้อผิดพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

  2.3.  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิทัจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ในวนัท าการถดัจากวนัทีม่กีารค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่สัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน
แลว้ 

ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงนิที่บริษัทจดัการได้รบัช าระบริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ 

-   ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดงักล่าวบรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใช้
หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อ
พรอ้มกนั และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อ
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

-   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
ชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ผูซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(2)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน
ก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจดัสรรแล้ว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

           2.4.  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดังกล่าวเข้าบญัชเีงนิ
ฝากของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 
และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิัท
จดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว 
ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะน า
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และส านกังาน 
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2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

 ก) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปฏเิสธ  และ/ หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด  หรอืบางส่วน ในกรณใีดกรณีหนึ่ง  
 ดงัต่อไปนี้ 
 (1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บั   
      อนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหา
ในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณ
มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อื
หน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(6) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณทีีเ่กดิจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลง ดงักล่าวโดยทนัท ี

ก) บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วย ลงทุนภายหลงัการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อน
วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ข) บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษาเขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีดวธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
ก าหนดในโครงการ 

 2.6. การขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชกีองทุน
อย่างถูกต้องและตามความจรงิ พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรยีกเอกสาร
หลกัฐานอื่นๆ 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)  หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรบัรองที่
กระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารค าขอเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ให้แก่บรษิัทจดัการทาง
โทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผูจ้องซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิัท
จดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งเอกสารเพื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/ 

http://www.principal.th/


กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี ้    39 

หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสาร
ต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอืบริษทัจดัการไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทาง
โทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   

หากขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการ
แกไ้ข หรอืยนืยนัจากผูจ้องซื้อ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร  บรษิทัจดัการก าหนดให้ผูใ้ชส้ทิธิในฐานะผู้ถอืหน่วย
ลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะได้รบัเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิทีไ่ด้จากการขายคนื
อตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี  จะต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 
2 รายถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดแจง้ชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน
ร่วมกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชรี่วมขา้งต้นได้ไม่เกิน 4 
ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิัทจดัการจะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิที่ได้จาก
การขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ถ้าม)ี เข้าบญัชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงค์ไว้
แก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการอนุมัติการด าเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้ก าหนด
ขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิูจน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของ
บญัชเีงนิฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผู้
ถอืหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนั
หรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุน
รวมไปลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถอืว่าบรษิัท
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแลว้ 

     2.7. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิัทจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย   
  ลงทุนในอนาคต 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

      สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ 
ชนิดสะสมมลูค่า   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ม ี

ชนิดเพื่อการออม   : ม ี

3.4.1 ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อ
คนื โดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี้ เนื่องจากความแตกต่างทางดา้นเวลาของกองทุนในต่างประเทศทีก่องทุนรวมไปลงทุน ดงันัน้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิน
การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ ราคาขาย และราคารบัซื้อคนืทุกสิ้นวนัท าการภายใน 2 วนัท าการถดัไป และบรษิัทจดัการจะ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการ  ซื้อขายล่าสุดภายใน 3 
วนัท าการถดัไป ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

         3.4.2. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.4.2.1. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอกข้อความในใบค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจ านงใหค้รบถ้วนชดัเจน และจะต้องระบุจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ต้องการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิที่ต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

(2)  ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะท าการยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ ทัง้นี้ เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากบรษิัทจดัการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของ
บรษิทัจดัการเป็นรายกรณ ี 

(3)  ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน  หรอืบัตรข้าราชการ หรอื  บัตรพนักงานรฐัวสิาหกิจหรอืบัตรแสดงตนอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภท
นิตบิคุคลจะตอ้งแสดงถงึเอกสารส าคญั ทีแ่สดงถงึการท านติกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการขายคนืในใบค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรอืขายแล้วท าให้คงเหลือต ่ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไขกองทุน
ก าหนด  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมด เท่าทีป่รากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/
หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุก
ฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้  หากปรากฎในภายหลังว่า
ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้
ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอื
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูล
ทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ได้แจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการจะส่ง “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี /และ/หรอืเอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถ
เป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้” ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 7 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิ
การจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

3.4.2.2. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัท
จดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อ
ขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชน หลังจากนัน้บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัขิอง
บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595  

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่
ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนั
ท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งใน
ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

ข)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

 (1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ
บรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

 (2) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบ
การให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.4.2.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ี่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิาร
ผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และ
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รหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัท
จดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ 

(4)  ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏ
อยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ  หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนั
ท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธรุกจิการจดัการกองทุน  
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอ ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งใน
ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

  ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

  (1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีง   เอกสารการบนัทกึ
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัท จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับ
บรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที ่สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

  (2) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกิด  ข้อผดิพลาดจากระบบ
การใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข ข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ในเวลาท าการ 
โดยในการขายคนืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน 
(FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาทีป่รากฏในระบบนายทะเบยีน ทัง้นี้ การขายคนืหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ในกฎหมายภาษอีากร 

3.4.3  การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ
ถดัจากวนัทีค่ านวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดย น าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

 (2) สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึข้อมูลการสัง่
ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

 (3) บรษิทัจดัการจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนืในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

3.4.4  วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ไม่ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี
ชนิดเพื่อการออม    : ไม่ม ี
หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 
1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตาม

ช่วงเวลาที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
  3.4.4.1วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บรษิทัจดัการจะถือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัินัน้ โดยจะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกั
ก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึน้ (ถ้ามี) โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวจะไม่เกินจ านวนเงนิสดที่
กองทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้ 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏ
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูก
หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัท
จดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตรา
สารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัจะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับ
ถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอื
ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัินัน้ เว้นแต่
บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว
ตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว
โดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท า
การขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

3.4.4.2  เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผู้
ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความ
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ประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจัดการก าหนด  เมื่อ
บรษิทัจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมัต ิ
ตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์แล้ว บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บั
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
และบรษิัทจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลให้บงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 
เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  
กรณีบคุคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  
ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสอื บริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 
ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอื
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทัจดัการแล้วได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการ
พจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท า
ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึที่
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการด าเนินการดงักล่าว
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถอืว่าบรษิัทจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่
ถอืเป็นการแก้ไขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอื
ในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป   

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไว้
ในโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร
ตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการ
ดงักลา่วไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร  
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3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบักองทุนรวมเพื่อการออม 

1. บรษิทัจดัการจะท าการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเมื่อมกีารขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะค านวณตน้ทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่ละรายการ ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน 
(FIFO) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด 

 วนัทีล่งทุน หมายถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออมพเิศษในแต่ละรายการ 
และในกรณีทีร่บัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ใหห้มายความถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้ 

2. บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมรีายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบรษิทั
จดัการลงทุนก าหนด ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว พรอ้มดว้ยเชค็ค่าขายคนืหรอืเงนิโอนค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืวธิกีารอื่นใดในการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีค่ านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองทุนแล้วแต่กรณี 
เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัท าทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างต่อเน่ือง และเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มใหพ้นักงานประเมนิของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได ้

3. บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่ง
หนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 
5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศ (ถา้ม)ี โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที่
บญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืวธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

  บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1 กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณทีีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีน     ครบถว้น ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนรายทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จน     ครบถ้วนก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ได ้

2 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคืนหน่วยลงทุนได้ท าการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 
รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไขต่างๆทีก่ าหนดในโครงการ 

  4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด โดยจะตอ้งเป็นกองทุนทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้
ชวนว่าสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ ทัง้นี้ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนต่างๆ นัน้ จะต้อง
เป็นตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

4.1   เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

4.1.1   การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
หมายถึง การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุน
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หนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ปลายทาง โดยใชร้าคาขาย ราคารบัซื้อคนื และเงื่อนไข ตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการ และ/หรอืหนังสอืชี้ชวน ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4.1.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่
บรษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ตี่อกองทุนเปิดและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ และส านักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

4.1.3  ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทางในวนัท าการก่อนหน้า
จะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่า
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

4.1.4  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลง
ในระบบของนายทะเบยีนแล้วเท่านัน้ 

4.1.5  บรษิทัจดัการจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
จะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวนัทีถ่ดัจากวนัทีร่ายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง 

4.1.6  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถงึ
บรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

    4.2  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ส าหรบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท า
การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัท าการ โดยการท ารายการ
สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้
ถอืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป  ส าหรบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ต
หรอืระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยการ
ท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป บรษิทัจดัการจะประกาศวนัเริม่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

  4.3  ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วย
ลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการค านวณ ณ สิ้นวนัท า
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 
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การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนัท าการรบั
ซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนัท าการขายทีบ่รษิทั
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

  4.4  ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น
ใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  4.5  วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

4.5.1   วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงันี้ 

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอรบัใบค าสัง่สบัเปลีย่นไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีดในใบรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนใหค้รบถ้วนชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้น
ทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิ หรอืจ านวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกแนวทางใดแนวทางหนึ่งใน 2 วธิ ีดงันี้ 

- ระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 

- ระบุเป็นจ านวนเงนิ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุน หรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตน้ทางทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลีย่นใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  บรษิัทจดัการ หรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวนัท าการถัดจากวนัที่
รายการสบัเปลีย่นนัน้เสรจ็สมบูรณ์แล้ว 

(4)  ส าหรบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนภายในบรษิทัจดัการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได ้หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดท้ ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(5)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรอื
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความหรอืข้อมูลตาม
เอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บั
เอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 
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ทัง้นี้ หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 

  4.5.2 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง โดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-6869595 และใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอน
การท ารายการที่ไดร้บัฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิหรอืที่ระบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใช้
บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ และต้องปฏิบัตจินครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและใหก้ดยนืยนัความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารท ารายการดงักลา่วเสรจ็สมบูรณ์ 

(2)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่นมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

 (3)  เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

 (4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอื/เอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ให้แก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

 (5)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบ
การใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

   4.5.3  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ต 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบรษิัทได้ตลอด 24 
ชัว่โมง โดยผ่านทางเวป็ไซต์ “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ โดยใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอน
ตามที่ก าหนดไว้ในระบบการซื้อขายดงักล่าว และปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะ
ทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้ใส่รหสัผ่านเพื่อยนืยนัความถูกต้องเพื่อให้การท ารายการดงักล่าวเสร็จ
สมบูรณ์ 

(2)  ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

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

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจัดการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอื/เอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5)  การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ
ใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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ภาคผนวก 3 

                      ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

                       1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

             ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภท
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงันี้  
1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณทีีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไข ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กต้องครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ.  สามารถเขา้ถงึได้
เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลู
ดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท 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 ทัง้ จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบัunderlying ประเภทเดยีวกบัunderlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุ
ในส่วนที ่6 ขอ้ 1 

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุน
สามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไว้ในหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้
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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 และวนัสุดทา้ยของ
แตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัใหผู้อ้อก SN ค านวณและ
แจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฎในระบบขอ้มลูที่
น่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล 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 านวณและ
แจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

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

                  ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

    ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
    กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

    1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

         1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร  TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

         1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุน ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

                1.1.2.1 ลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

                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 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่ กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

    1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่1 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 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

    ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

    1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
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2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง 
ดงันี้ 

1.1  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่
ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณ ีMF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1 สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2 กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 
ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้
ตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืผู้คา้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ
ตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

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

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

5.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
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5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

ส่วนท่ี 5 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  
กรณทีีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สาร 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. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ่มเตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาใน
ประเทศที่มหีน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่มกีารซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

           ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2 ประเภทของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงันี้  
1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณทีีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีาร
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กต้องครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อ
น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลู
ดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

                       2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ 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 
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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 จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้
ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได้ 

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 านวณและ
แจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

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

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการ
ค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าวให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของ
แต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

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

         ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

                    ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

                    1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1.1    กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา สาร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้  

            1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากบัดูแลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ  IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ทีเ่ป็นสมาชกิ
สามญัของ IOSCO  

1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CISต่างประเทศดงักล่าวตอ้ง
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อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอ ขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผู้
ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ 
ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด  

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าว ตอ้งมกีารจ ากดั
การกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการ
ลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน  CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุน
ในทองค าแท่ง)  

1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์ดงักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP  

1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  

1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ  MF นัน้ ในกรณี
กองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัยส์นิซึง่เป็น
ประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัยส์นิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้า
ค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.1.5     ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ  
 ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็น 
 และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน  
 บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็นและคา่ธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนใน 
 ลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

 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    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 อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่
ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพรห่ลายดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 
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2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(2.2.1)  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 
ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน
ใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ
วนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

ส่วนท่ี 5: ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้  

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให้ บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรบั ตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดย
ตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

 3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ใน
กรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการ
จะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

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 ส่วน
ที ่2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อก
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอื 
      ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอืผู้มี
ภาระผูกพนัมภีูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit 
Rating แ บ บ  National Scale ซึ่ ง ป ร ะ เท ศ นั ้ น ต้ อ ง ม ี
Sovereign rating อยู่ในระดบัที ่Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอขายหลกัทรพัย์ 

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะ
ตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่า
ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

 สหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บ รรษั ท ตล าดรอ งสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ 

 อาศยั  
5.2.3.6 ธน าคารพัฒ นาวิส าหกิจขนาด   

 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธ น าค า ร เพื่ อ ก า รส่ ง อ อ ก แ ล ะ  

 น 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 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ใน
ระบบของ regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย 

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของ
บรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้
ออกจากการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย
ตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  
       6.4.1 เป็นตราสารหนี้  SN ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม 

        กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน 
        ต่ า งป ระ เท ศ  ห รือผู้ อ อ กจัดตั ้ง ขึ้ น ต าม 
        กฎหมายต่ างประเทศ (แต่ ไม่ รวมสาขา 
        ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให ้
        ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ 
        เป็นตราสาร Basel III 

       6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment  
        grade 

       6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
        ดงันี้ 

               6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน 
                 SET หรอืในตลาดซื้อขาย  
                 หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

               6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ 
                  ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
                  filing 

               6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนด 
                  วนัช าระหนี้  ≤ 397 วนั นับแต่ 
                  วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ 
                  ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ ี
                  ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าว 
                  ตอ้ง บุคคลดงันี้ 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  10% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิใน benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
                  6.4.3.3.1 บุ ค ค ลต าม ข้ อ  5.2.3.1 – 

                 5.2.3.9 
                  6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่าง 

                 ประเทศทีป่ระเทศไทย 
                 เป็นสมาชกิ 

                  6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิ  
                 ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ 
                 ท านองเดยีวกบับุคคล  
                 ตามขอ้ 6.4.3.3.1 –  
                 6.4.3.3.2                                   

        6.4.4 ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระ 
        หนี้  > 397 วัน  นับแต่วันที่ ลงทุน  ต้องขึ้น 
        ทะเบียนหรืออยู่ ใน ระบบของ regulated 
        market 

6.5   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั 
Investment Grade 
6.5.1 OTC Derivatives 

6.6    หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.7    หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 
1.2 หรอื 3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อ
ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1.  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2.  Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม

กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธรุกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark +  
      10%  

หมายเหตุ : ในกรณทีรพัยส์นิดงันี้ 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 ทีน่ิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศ
ของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา 
ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ 
      จดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่
เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลี่ยตาม
รอบอายกุองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุนคงเหลอื ≤ 6 
เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

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

ได้ด าเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตรา
สารไดต้ามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไข
ให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2    SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA 
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา
การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสาร
หนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

       2.4.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6  
       ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ 
       ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single 
       entity limit) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       2.4.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment   
               grade หรอืไม่ม ีcredit rating 

3 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  
3.1  ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรอืคู่สญัญา 
(single entity limit) 

3.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่ี
อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตรา
สารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment 
grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

4 Derivatives ดงันี้ 

4.1  การเขา้ท าธุรกรรม Derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสาร Basel ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้ภาครฐั
ต่างประเทศ) 

2.1   ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด โดยไม่ให้
นับรวมมลูค่าหนี้สนิดงักล่าว ของเจา้หนี้ทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั เป็นตน้ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิ
ตามที่เปิดเผยในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชลี่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท า
งบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นราย
ครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ 
filing ในลักษณ ะเป็น โครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็น
ตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่า
กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้
แต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่
ใชก้บักรณเีป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 
   สถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
   การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด 
   ย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง 
    ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ 

 ไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง 

 เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ที่

ออกหน่วยนัน้ หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วย
นัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้นดงันี้  โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมด
ของกองทุน private equity 

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

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่วนัที่
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ทรพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวนอตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ด้
จ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 
3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง 
พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว  

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

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 5 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท
ทรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราส่วนการ
ลงทุน (Product Limit) 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนอืจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 
เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)     เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงาน
ตอ่ส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่กีารแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

(5)     ในกรณทีีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดที่
ตอ้งท าค าเสนอซื้อ 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนด
ในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  
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(2)  หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บั
ส านักงานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด 

(3)  ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิารจดัการกองทุน
ดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายอื่นใดจาก
กองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีก
เกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4)  ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีก่ าหนดแล้ว ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วน
การลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว  รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัส่งรายงานต่อส านกังานและผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”   

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ หาก
ปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 
180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(3) หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจสั่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิที่
เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานตามขอ้ 4(3) 
พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 
วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

5. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ จน
เป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไป
ได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรอืได้สทิธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

6. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด
ในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใช้
ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของ
บรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแก้ไข
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีาร
เผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด  
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ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้  

    1.1 จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

    1.2 ด าเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้  

2. ในกรณทีีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการแกไ้ข
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน เวน้แตบ่รษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วง
ระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุน 
จ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั  

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะ
ออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบ
ก าหนด 90 วนันับแต่วนัที ่   สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้
บงัคบับรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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 ภาคผนวก 4 

 
 ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 
(ประจ าปี 2566) 

(TH, US, UK, LUX) 
 

วนัที ่2 มกราคม วนัหยุดชดเชยวนัสิ้นปีและวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และ
องักฤษ 

วนัที ่16 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่20 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 มนีาคม  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่7 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่10 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่1 พฤษภาคม  วนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่5 พฤษภาคม  วนัหยุดประเทศไทย (วนัหยุดพเิศษ) 
วนัที ่8 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่18 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่29 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่5 มถิุนายน วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ  

พระบรมราชนิี และวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่19 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่1 สงิหาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่14 สงิหาคม วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่28 สงิหาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 กนัยายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่9 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่10 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี 

(ประจ าปี 2566) 
(TH, US, UK, LUX) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่23 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่11 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่22 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ลกัเซมเบริก์ และองักฤษ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่29 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
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ค าเตือน/ข้อแนะน า 

 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรอง

ถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายนัน้ 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการ
ลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีทางเวบ็ไซต์ www.principal.th 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่
มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจ าตวัของบคุคลดงักล่าวท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลส าคญัน้ี เป็นเพียงการสรุปใจความส าคญัของหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการเพ่ือความ
กระชบัและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้น้ี ในการบริหารจดัการกองทุน บริษทัจดัการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทุนท่ีได้รบัอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected 
Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถปุระสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์นตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัท
จดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• บริษทัจดัการจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงใน
หลกัทรพัย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกตามหลักเกณฑ์ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดท่ี website ของบริษัทจัดการ www.principal.th ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอ
ตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อกองทุนรวมได้จาก website ของบริษทัจดัการข้างต้น 

• กองทุนรวมอาจ/หรือมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยการลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีถือหน่วยการลงทุนเกิน 
1 ใน 3 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ(www.principal.th) 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 
0-2686-9595 www.principal.th 

 
 

 
รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


