
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  
Principal Global Equity Fund (PRINCIPAL GEF) 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน 
ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมี        
ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป และผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจใน
ความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และค านึงถึง
วตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เมื่อเห็นว่าการลงทุน
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน      
และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได ้

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต.ได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความ
เส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศ
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยั
ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2566 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

     1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

  ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้  
Principal Global Equity Fund 
(PRINCIPAL GEF)  

ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF-A) 
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF-C) 
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEF-X) 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
และชนิดผูล้งทุนพเิศษได ้โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วย
ลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการใหท้ราบ 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน และ/หรอื กองทุน Exchange 

Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยสามารถลงทุนไดใ้นภูมภิาคต่างๆทัว่โลก หรอืในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุน
เฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมภิาค และหรอืกลุ่มธุรกจิ (Sectors) โดยขึน้อยู่กบัสภาวะการลงทุนหรอืการ
คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จดัการกองทุน เห็นเหมาะสม โดยบรษิัท
จดัการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชกีองทุนละไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 
Exchange Traded Fund และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศ
และ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดบัที่สามารถลงทุนได ้
(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดย

ระดบัความ  
          เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราคาแลกเปลี่ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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วิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
นอกจากนี้ กองทุน อาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัุประสงค์เพื่อป้องกนัความ
เสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิลงทุน
ในต่างประเทศ 
ในส่วนการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non 
Investment Grade) และตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสาร
ทีไ่ม่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities)  ทัง้นี้ กองทุนอาจมไีวซ้ึ่ง      ตราสารทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้เฉพาะกรณีที่ตราสารนัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund  
หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรอืกลบัมา
เป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ให้เป็น
ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการหรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว  
ทัง้น้ี กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ได้มีการเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของ
กองทุนจากกองทุน Feeder Fund เป็นกองทุน Fund of Funds มีผลตัง้แต่วนัที ่24 มิถนุายน 2562 
เป็นต้นไป 

นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล 

ไม่ม ี

การป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิ
ลงทุนในต่างประเทศ 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน (ครัง้แรก) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     

ชนิดสะสมมลูค่า   : 1,000.00 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน (ครัง้ถดัไป) 

ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน
รวม 

26 มนีาคม 2557 

 

7 พฤษภาคม 2557 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 

• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดยยอมรบัความ
ผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าทีล่งทุนและ
ท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวน และรบัความเสีย่งของการ
ลงทุนในต่างประเทศได ้

โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

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

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ตอ้ง  
 เสยีภาษีจากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-A) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

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

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-C) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนส่วน
บุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทั
จดัการอื่น การลงทุนจากนิตบิุคคล/สถาบนัทีม่กีารใหบ้รกิารบรหิารพอรต์การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถงึผูล้งทุน
กลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นตน้ 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEF-X) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอื    
ผูล้งทุนกลุ่มทีท่ ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอเิลคทรอนิกส ์รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิใน
อนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุนพเิศษได ้
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการใหท้ราบ 
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4.   จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 3,000 ลา้นบาท  

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน  

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2558 

6.  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดว้ย 

•     เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้แต่อย่างไรกต็าม กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ 

• เน่ืองจากกองทุนนี้เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน 
และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

 ดชันี MSCI World Index (Total Return) สดัส่วน (%):100.00 

9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 9.1  การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

       ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.  

ซึง่ท่านสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืได้ ตามเวลาเปิดท าการ  โดยกรอกใบจองซื้อใหค้รบถ้วนและแนบเอกสาร
หลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีทีท่่านช าระเงนิค่าซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต์  โดยเชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่
ตามวนัที่ที่ส่งค าสัง่ซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ. พรินซิเพิล จ ากัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศพัทข์องท่านลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนด
ตอ่ไป 

• ท ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษิัทจดัการที ่www.principal.th ได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่าน
เว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือ    
รบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก
บรษิัทไดต้รวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิาร
ทราบ ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” หลงัจากนัน้
บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวธิีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถือรหัสประจ าตัวต้องเก็บรกัษาไว้เป็นความลับ      
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ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นในกรณีที่บุคคลที่มใิช่เจา้ของรหสัประจ าตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการผ่านทาง
ระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

• ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัทจัดการ ตามเวลาเปิดท าการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท ์ 
02-6869595 หรอืที่อาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต ในกรณีทีผู่้ส ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชีกองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ 
“การเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุน” โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมตีวัตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนท ารายการ   
ทุกครัง้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว 
ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิด 
พรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอ่ืนๆท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

http://www.principal.th/
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บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

        ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

  9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้าม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ท่านสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ตามเวลาเปิดท าการ โดยกรอกรายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืใหค้รบถว้น 

• ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

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

บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงิน
ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืน าส่ง
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

(1) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ อาจท าใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(5) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่   
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืข้อ “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”   

(7) กรณีที่บรษิทัจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
การบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าบรษิัทจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน
และชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แลว้ และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้   7 
 

(1) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรัพย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไข 

ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

  (3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ การเลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืข้างต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ 

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย ลงทุนทีไ่ดร้บั
ไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1)  ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

(2)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก)  มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(ข)  ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) 
หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิหนึ่งวนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน   

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุน
รวมอย่างมนีัยส าคญั  

(ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์
ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบั
โอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบรษิทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสั ง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก)  บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 
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3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามทีร่ะบุในรายละเอยีด
โครงการและหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอื
เพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน 
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการ
ตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออกไปได ้
 

9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได้
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

•  ผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื 

•  ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

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

•   ผ่านช่องทางอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

10. การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้น
กรณีดงัต่อไปนี้  

1. บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วมคีวามเชอืโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ากรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอื 

(ข) มเีหตุท าใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบรษิทัจดัการ 

2. มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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3. มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจาก
ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

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

- ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลนั 

- แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และมผีู้
ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะต้องช าระเงินค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิ้นก่อน แลว้จงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

1. บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่
ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึ่งก่อให้เกดิผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุน
รวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรีและท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้ 
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1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนั
ท าการ 

    2.  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบ
ถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1(1) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั” 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้ อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนกไ็ด ้

    3.  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอื
เพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
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กองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่น
ใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ให้ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงันี้
เพิม่เตมิดว้ย 
1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 
2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 
3. วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั โดยให้ประกาศ
ภายในวนัท าการถดัไป 

• ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ให้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

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 6 

 

 

 

 

 

2. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะ
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะวเิคราะหจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิทั 
เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตาม
ปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุนของ
กองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

กองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.  ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งของประเทศที่
ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่
ลงทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

  5.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลี่ยนแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบ
ต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะ
ไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทน
มากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว 
ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 
- ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัความเส่ียงบางส่วน โดยต้องระบุสดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไว้อย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา   
  แลกเปลี่ยน 
- อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกนั 
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  ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัความเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในตา่งประเทศ ซึง่ตอ้งลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็น
ความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง 
ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัจดัการจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedgingไม่น้อยกว่ารอ้ยละ90 ของมลูค่าเงนิ
ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  

 

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1.     เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะ
พจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการ
อาจพจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ข้อเทจ็จรงิที่มอียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้  ๆ โดยบรษิัท
จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุน
รวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวนในตลาด
ซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วน
การลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 
ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทั
จดัการอาจพจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจาก
ปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดย
ค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่
สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ที่เกบ็จรงิไดต้ามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร 
ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท า
การที่มกีารใชเ้ครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณา
และหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรอืตัดสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน
ของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ได้
รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไป
ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิัทจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นกาหนดให้บรษิัท
จดัการด าเนินการได ้

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใช้ร่วมกับ
เครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

                  การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไป
ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing 
threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วย
ลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุน
ปลายทาง ตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิัท
จดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมอืให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บรษิัท
จดัการพจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏิบตัิมากกว่า ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและ
ลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 
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2. การก าหนดเงือ่นไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน จะต้องแจ้งบรษิัท
จดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

     ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มกีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ที่ได้
จาก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ 

Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ
หรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใช้เครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice 
period สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

     การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณ
การภายใต้ข้อเท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิ
ทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมี
การใช ้Notice period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิม่เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทาง 
ตามข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืน
หน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรอืเหน็ว่าการใช้
เครื่องมืออื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏิบตัิมากกว่า ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ Notice period ให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม 
หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 
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2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตาม
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมด
ของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่ มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  
ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการ
ขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั
การจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจ
ไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-
หลังของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งค าสัง่มาแล้วในวนัที่มีการใช้ Redemption Gate ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม หากเมื่อ
บรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก บรษิทั
จดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่  Redemption  
     Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5.  บริษัทจัดการจะท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วย   
     ลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้  เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวน 
     สทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6.  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้  บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ 
     คล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8.  ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและ  
     รบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพนิิจของ
บรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี้  ในกรณีที่ไม่
สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่คา้ง
อยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

      การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมี
การใช ้Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 
ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก เฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัที่
ใช ้Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็น
ส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
แลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียส าคญั หรอืเหน็ว่าการใช้
เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้Redemption gate ใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอื
มกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

        3. การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั 

      4. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน โดย
บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้ อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่ มใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโด ยสุจรติและ 
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค า สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

    (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุ น และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่
ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานได ้ เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืนับแต่วนัท าการ
ถดัจากวนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อ
รบัรองสทิธกิารถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะ
ไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1)  การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2)  การโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3)  การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อนและผูร้บัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีน
หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้ช าระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง
สมบูรณ์  

ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอน
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ี่เวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  
   ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
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7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวงทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการ
เป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

 

ข้อมลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่6 พฤษภาคม 2565) 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

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

     มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 64 กองทุน 
• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 75,974,017,511.86 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

         5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก   
                                            Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                             บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                             บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิาค   

                                                   อาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดารด์ (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.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  
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พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

•     คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   

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

พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห,์ ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

•     คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

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

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

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  

• ตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

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

     นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย  
      ลงทุนดว้ย 
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9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานทราบ 
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หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

             ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะค านวณ  
             เป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 

             *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

              

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ) 

อตัราตามท่ีระบุไว้  
        ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 2564 
 - 30 เม.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 2563 
 - 30 เม.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 2562 
      - 30 เม.ย. 2563 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ

การได*้** 
 ชนิดสะสมมลูค่า**** 
 ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิด  
 ใหบ้รกิาร) 
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม****  
 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21  

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21  
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21  
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21   

 
 

1.7503 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.9747 
0.0383 

 
 

1.7472 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.9726 
0.0379 

 
 

1.1659 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.9756 
0.0591 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
ชนิดสะสมมลูค่า**** 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิด
ใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม**** 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

1.6050 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.8561 
ไม่ม ี

1.6025 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.8546 
ไม่ม ี

1.0409 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.8572 
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิด
ใหบ้รกิาร 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

 
0.0380 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.0380 
0.0380 

 
0.0379 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.0379 
0.0379 

 
0.0380 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.0380 
0.0380 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
ชนิดสะสมมลูค่า**** 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิด
ใหบ้รกิาร 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม****  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.13 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.13 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.13 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.13 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.13 

 
0.1070 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.0803 
ไม่ม ี

 
0.1068 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.0801 
ไม่ม ี

 
0.0870 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.0804 
0.0211 

o ค่าใชจ้่ายอื่น*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14    0.0003 ไม่ม ี ไม่ม ี
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิ

การขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
 

ไม่ม ี
0.0003 

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไม่ได้  0.0058 0.0052 0.0061 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ) 

อตัราตามท่ีระบุไว้  
        ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 2564 
 - 30 เม.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 2563 
 - 30 เม.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค. 2562 
      - 30 เม.ย. 2563 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0023 0.0034 0.0044 
o ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิ-ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0028 0.0014 ไม่ม ี
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0007 0.0004 0.0017 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด***  
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณ
การไม่ได)้ 
ชนิดสะสมมลูค่า**** 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิด
ใหบ้รกิาร 
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม****  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

  
 
 

1.7561 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.9805 
0.0441 

 
 
 

1.7524 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.9778 
0.0431 

 
 
 

1.172 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.9817 
0.0652 

ค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.25 0.09 0.08 

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

             ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะค านวณ  

                เป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 

             *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

             **** ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ปัจจุบนัชนิดสะสมมลูค่าเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 1.605, ชนิดผูล้งทุนกลุ่มเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.856 

                  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน: ปัจจุบนัชนิดสะสมมลูค่าเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.107, ชนิดผูล้งทุนกลุ่มเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.0803 

                  รายการปรบัค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ของชนิดสะสมมลูค่ามผีลตัง้แตว่นัที ่24 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
1.50* 

- 
- 

ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ยกเวน้ 

- 
- 

ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(เกบ็เขา้กองทุน) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  0.1605 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้   26 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

    

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ    

 หน่วยลงทุน ETF *2 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา 1,912,584,080.03  87.50 
 หน่วยลงทุน ETF *3 / ประเทศญี่ปุ่ น 73,617,600.00  3.37 
 หน่วยลงทุน*4 / ประเทศแคนาดา 24,872,531.60  1.14 
 หน่วยลงทุน*5 / ประเทศลกัเซม็เบริก์ 93,948,887.93  4.30 
 หน่วยลงทุน*6 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา 77,953,061.86  3.57 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ    

 เงนิฝากธนาคาร  31,527,000.78  1.44 

 เงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ 49,390,397.19  2.26 
อ่ืน ๆ          

 ทรพัยส์นิอืน่  134,312,924.25  6.14 

 หนี้สนิอื่น  (212,406,882.52)  (9.72) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ   2,185,799,601.12  100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   

  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน ETF / ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
*3 หน่วยลงทุนกองทุน ETF / ประเทศญี่ปุ่ น 
*4 หน่วยลงทุนกองทุน / ประเทศแคนาดา 
*5 หน่วยลงทุนกองทุน / ประเทศลกัเซม็เบริก์ 
*6 หน่วยลงทุนกองทุน / ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 175.73 

• Port Folio Duration : ไม่มี 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ 

       ชนิดสะสมมูลค่า  -32.83 

       ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  -32.77 

       ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ  -32.70  

หมายเหตุ  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ยงัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระ 

              ของกองทนุรวม 

* มผีลตัง้แต่วนัที ่24 มถิุนายน 2562 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน 

ทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม  
ราคาตลาด % NAV 

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

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 80,917,397.97 3.68 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

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

 
    

 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 31,509,841.16 31,527,000.78 

2 เงนิฝาก
เงนิตรา
ตา่งประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 1,628,823.41 1,628,823.41 

3 เงนิฝาก
เงนิตรา
ตา่งประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 41,758,175.45 41,761,573.78 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     

 
 
 
 
 

  
    



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้   28 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 
หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของ 

 สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

   - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันี MSCI World Index (Total Return) สดัส่วน (%):100.00 

   * NAV ณ วนัที ่29 เม.ย. 2565 

       - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
           ณ วนัท่ี 30 เม.ย 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(7 พ.ค. 57) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(28 ม.ค. 2565) 

6 เดือน 
(29 ต.ค. 2564) 

1 ปี 
(30 เม.ย. 2564) 

3 ปี 
(26 เม.ย. 2562) 

5 ปี 
(28 เม.ย. 2560) 

มลูค่าหน่วยลงทนุ (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูค่า 16.0948* 17.0020 18.3119 17.3067 13.1476 11.6211 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 16.3499* 17.2381 18.5303 17.4454 N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 16.7293 * 17.5969 18.8720 17.6844 N/A N/A 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดสะสมมลูค่า 6.14% -7.18% -12.11% -7.02% 6.97% 6.73% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 8.15% -8.19% -11.29% -3.43% 10.24% 9.74% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 8.47% -7.01% -11.77% -6.30% N/A N/A 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 11.38% -8.19% -11.29% -3.43% N/A N/A 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 8.30% -6.80% -11.35% -5.42% N/A N/A 

          ตวัชีว้ดั (Benchmark) 10.47% -8.19% -11.29% -3.43% N/A N/A 
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ภาคผนวก 1 
กองทุน HSBC MSCI WORLD ETF 
ชื่อ : HSBC MSCI WORLD ETF 
ประเภท  : Exchange Traded Fund (ETF) 
ดชันีอา้งองิ : MSCI World Index 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 10 ธนัวาคม 2553 
สกุลเงนิของกองทุน   : USD 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซื้อขาย   : 1 หน่วยลงทุน 
Trustee   : HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC 
นโยบายการลงทุน                       
วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนคอืการเลยีนแบบผลการด าเนินงานของดชันี MSCI World Index โดยพยายามม ีtracking error ใหน้้อยทีส่ดุ
เท่าทีจ่ะท าไดร้ะหว่างผลการด าเนินงานของกองทุนและดชันี ดชันีคอืดชันีถ่วงน ้าหนักตามมลูค่าตลาดทีอ่อกแบบเพื่อวดัผลการด าเนินงานของ
บรษิทัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศทีม่ตีลาดทุนทีพ่ฒันาแล้ว ซึง่รวมถงึออสเตรยี, เบลเยีย่ม, เดนมาร์ก, ฟินแลนด,์ ฝรัง่เศส, เยอรมนี, ไอร์แลนด,์ 
อติาล,ี อสิราเอล, เนเธอร์แลนด,์ นอรเ์วย,์ โปรตุเกส, สเปน, สวเีดน, สวติเซอร์แลนด,์ สหราชอาณาจกัร, ฮ่องกง, ญีปุ่่ น, สงิคโปร,์ ออสเตรเลยี, 
นิวซแีลนด,์ แคนาดาและ, สหรฐัอเมรกิา ซึง่ล้วนแลว้แต่เป็นผูใ้หข้อ้มลูดา้นดชันี 
วตัถปุระสงค์การลงทุน 

  สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของดชันีอา้งองิ 

 

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF 
ชื่อกองทุน  : iShares Core S&P 500 ETF 
Share Class              : ไม่ม ี
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 15 พฤษภาคม 2543  
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : สหรฐัอเมรกิา 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย :  สหรฐัอเมรกิา (Stock Exchange: New York Stock Exchange, NYSE Arca) 
สกุลเงนิของกองทุน : USD 
วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุน 
การจ่ายปันผล :  ม ี(พจิารณาจ่ายรายไตรมาส) 
บรษิทัจดัการ                                :  BlackRock Fund Advisors 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน         :  State Street Bank and Trust Company 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน : กองทุนมีวตัถุประสงค์มุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันีที่วดัผลการ

ด าเนินงานของหุน้ขนาดใหญ่ของสหรฐัอเมรกิา 
นโยบายการลงทุน :  กองทุนมนีโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันี S&P 500  (ดชันี

อ้างอิง) ซึ่งเป็นดชันีวดัผลการด าเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาซึ่งก าหนดโดย S&P 
Dow Jones Indices LLC (Index Provider) 

   กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดชันีอ้างอิง โดยจะไม่พยายามเอาชนะดัชนีอ้างอิง หรือบริหารการลงทุนแบบ
ปกป้อง (defensive positions) เมื่อตลาดตกลงหรอืเมื่อ มมีูลค่าสูงเกนิจรงิ นอกจากนี้ บรษิัทจดัการ
จะใชก้ลยุทธก์ารสุ่มตวัแทนจากดชันี (Representative sampling) ในการบรหิารจดัการกองทุน 

  “การสุ่มตวัแทน” เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนในหลกัทรพัย์ที่เป็นตวัแทนซึ่งมีลกัษณะการลงทุนทีค่ล้าย
กบัดชันีอ้างองิ หลกัทรพัย์ทีเ่ลอืกคาดว่าจะท าใหม้ลีกัษณะการลงทุนโดยรวม (ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ 
เชน่ มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดและน ้าหนกัของอุตสาหกรรม) ลกัษณะพื้นฐาน (Fundamental) 
(เช่น ความแปรปรวนของผลตอบแทน) และมาตรการด้านสภาพคล่อง ที่คล้ายกับดัชนีอ้างอิง 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้   30 
 

กองทุนอาจถอืหรอืไม่ถอืหลกัทรพัย์ทัง้หมดในดชันีอา้งองิ โดยทัว่ไปกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% 
ในหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างองิและการลงทุนทีม่ลีกัษณะทางเศรษฐกจิเช่นเดยีวกบั
กลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ลงทุนใน depositary Receipts ซึ่งเป็นตัวแทน
หลกัทรพัยข์องดชันีอา้งองิ  

   สว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนไม่เกนิ 20% ในฟิวเจอร์ส ออปชัน่ และสญัญาสวอป (Swap Contract) 
เงนิสดและตราสารเทยีบเท่าเงนิสด รวมถึงกองทุนตลาดเงนิ รวมถึงหลักทรพัย์ที่ไม่รวมอยู่ในดชันี
อ้างองิทีบ่รษิัทจดัการเชื่อว่าจะช่วยกองทุนเป็นไปตามดชันีอ้างองิได ้โดยกองทุนจะมุ่งลงทุนเพื่อให้
ผลการด าเนินงานของกองทุนก่อนหกัคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเป็นไปตามดชันีอา้งองิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
ค่าธรรมเนียมการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)   : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (Exit Charge)   : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fees)   : 0.03% ต่อปี 
ค่าธรรมเนยีมรวม (Total Annual Fund Operating Expenses)  : 0.03% ต่อปี 
หมายเหตุ: กองทุนอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆของกองทุนได ้
ตวัชีว้ดั (benchmark)     : S&P 500 Index 
Ticker   : IVV 
CUSIP     : 464287200 
ดูขอ้มลูกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf 
 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน         กองทุนท่ีลงทุน 

 

ผลการด าเนินงานของกองทุน HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 

 

 
 

ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนทีล่งทุน (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2565) 

 

 

https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf
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ผลการด าเนินงานของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF 

 
 

 
 

 
ทีม่าของขอ้มลู : Fund Fact Sheet ของกองทุนทีล่งทุน (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2565) 

 

 
 
 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้   32 
 

ภาคผนวก 2 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามทีก่ าหนด
ในเรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอ ขายหน่วยละ 10.00 บาท บวก
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกที่
ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ ทัง้นี้ หากมผีูจ้องซื้อหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงนิทุนของ
โครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศที่
ส านักงานของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษิทัจดัการจะยุติ
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และด าเนินการแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก 

1.1 วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 
ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมถงึ
เรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

1.2 วธิกีารจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

1.2.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน  = 10.00 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์
และภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง  (ถา้ม)ี    

1.2.2 วธิกีารเสนอขายหรอืจองซื้อหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิหผู้จ้องซื้อหน่วยลงทุนตอ้งท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดใหเ้สรจ็
สมบรณ์ูภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสุดทา้ยในระยะเวลาการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.2.2.1. จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
ผูส้นใจสามารถตดิต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ในเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืแต่ละรายของระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) ซึง่เป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์และภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

(2) ผู้สัง่ซื้ อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บริษัทจัดการ 
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 
และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง(ถา้ม)ี 
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(4) ในกรณีที่ผูจ้องซื้อไดส้่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้จองซื้อพรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือ
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูจ้องซื้อตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่
บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืข้อมูล
ตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้
ด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ 
หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยืนยนัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เงนิ
โอน เชค็ ดราฟต ์หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีทีผู่จ้อง
ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อเป็น เช็คหรอืดราฟต์ โดยเชค็หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวันที่
ตามวนัที่ที่จองซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุนบลจ.พรนิซิเพลิ จ ากดั” 
โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้องซื้อ   ลงบนด้านหลงัของเชค็หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อ
ความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ในวนัท าการสุดทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนเท่านัน้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
ก าหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้นี้ ขึน้กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

(2) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ไดร้บัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้ม
ทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูจ้องซื้อถูกต้องครบถว้นแล้ว บรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื (ถา้ม)ี จะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีก
เก็บเงนิได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีทีว่นัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
การเสนอขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

ในกรณีที่เชค็ หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(4) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การช าระเงินโดยอัตโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือยินยอมดงักล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบทางไปรษณีย์หรอืด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้ลงทุนทราบก่อนเริม่ใช้
บรกิาร 

(5) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีก
เกบ็เงนิไดใ้นวนัทีจ่องซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
จะด าเนินการ ยกเลกิรายการจองซื้อนัน้ และแจง้ให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบ ซึ่งผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถจอง
ซื้อหน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได ้แต่ตอ้งอยู่ในช่วงวนัและเวลาของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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(6) ในการช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจน
เต็มจ านวน จะหกัลบหนี้กบับรษิัทจดัการไม่ได้ เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(7) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ด้ท าการจองซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตาม
จ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้
แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นราย
กรณ ี

(8) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก 

(9) บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการ
เปิดไวเ้พื่อการน้ี ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

1.2.2.2. จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ี่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่
บรษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนรวมทัง้หนังสือ
ยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากบรษิัทไดต้รวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ขอใชบ้รกิารทราบ ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ 
“การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน”  

หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใชบ้รกิารทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ ซึ่งผูถ้อืรหสัประจ าตวัต้องเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะไม่
รบัผดิชอบ   ใดๆ ทัง้สิน้ในกรณีทีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผู้ถอืหน่วยลงทุนท ารายการ
ผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิาร
ได ้

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
ของบรษิัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ www.principal.th ของบรษิัท
จดัการได้ตลอด 24 ชัว่โมง       ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องท า
รายการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 
15.30 น. ของวนัท าการสุดทา้ยของระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุน 

(4) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการจะตอ้งจอง
ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท    (หนึ่งพนับาท) และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบ
ก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ขายหลกัทรพัยแ์ละภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
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(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับัญชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด 

(2) ค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการไดเ้รยีกเก็บเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จ านวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่จองซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อ (ระบบ ATS) ทีร่ะบุ
ไว้ในแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงนิในบัญชีไม่เพยีงพอ บริษัท
จดัการจะยกเลกิค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อนัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วย
ลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ใหแ้ก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึ
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่
กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผดิพลาดจาก
ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แลว้เสรจ็
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้การท ารายการดงักล่าวข้างต้นผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าภายในวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการใหบ้รกิารชัว่คราวหรอืถาวร ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการปิดการให้บรกิารดงักล่าวโดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส านักงานของบรษิทัจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

     1.2.2.3 จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อื
หน่วยลงทุน”    

(2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) ของ
บรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2686-9595 หรอืที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ได้ใน
เวลาท าการของบรษิทัจดัการ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบรายละเอียดความมตีวัตนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกครัง้ และจะต้องท ารายการใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาทีก่ าหนดตาม
เงื่อนไขของบรษิทัจดัการ 

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) 
ของบรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (สองพนับาท) และไม่
เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้การท า
รายการตอ่วนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด  

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนใหถ้อืว่า
เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ 
สิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อถดัไปนัน้ ซึ่ง
เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน 
และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน อาจมภีาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งของ
ธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บริษัทจดัการจะหักเงินตามจ านวนเงินที่ส ัง่ซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ (ระบบ ATS) (ถ้า
ม)ี หากเงนิในบญัชไีม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจาก
บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือ
หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได้ 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบ
การให้บริการ บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1.2.2.4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทางส าหรบัผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มบีญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชีร่วม และสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวธิีการให้บรกิารซื้อ
ขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ  รวมถึงอาจเปิดให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วธิกีารแบบอื่นๆ เพิม่เติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. เช่น ส านักงานสาขาออนไลน์ และการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

1.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่สัง่ซื้อและได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน
แล้ว ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัช าระบรษิทัจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ “จองซื้อก่อนไดก่้อน” ตาม
วนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มีการสัง่ซื้อในวนัเดียวกันและมีหน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกนิกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานในวนัท าการถดัจากวนัที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินจ านวนหน่วย
ลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยงัไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว้ ณ ที่ท าการของ
บรษิทัจดัการ 
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(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอื
ชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให ้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

1.4. การคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนนอกเหนือจาก
กรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงินดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรบัดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุติโครงการหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนื่องจากไม่สามารถ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วย
ลงทุน (ถ้าม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุน  

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัท
จดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบก าหนดเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.        จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้  เพื่อ
ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และส านักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

1.5. เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

1.5.1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

(4) กรณีบรษิัทจดัการเกดิข้อสงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอก
เงนิ เป็นตน้ 

(5) กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัท
จดัการเป็นหลกั 
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1.5.2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดีทีจ่ะปฏบิตัิตามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิีการเงื่อนไข
ต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการน้ี  

1.5.3. เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้วปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมตัจิดัตัง้และ
จดัการกองทุนของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิ้นสุดลง เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควรและไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดม้จี านวนไม่มากพอที่จะท าให้เหมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการลงทุน
ต่อไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผูล้งทุน ไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดในโครงการที่
ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื้อ
อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.6. เรื่อง “การคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” 

1.6. การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซื้อจะต้องเปิดบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1) กรณบีคุคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2)  กรณีนิตบิุคคล  

(ก) ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองที่
กระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไดส้่งเอกสารค าขอเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ีให้แก่บรษิัทจดัการ
ทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบับ
ให้แก่บริษัทจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วันที่มีการส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรือ
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบั
ไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/
หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูจ้องซื้อไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลที่
ไดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   

หากข้อมูลที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข หรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อ บรษิัทจดัการ
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให้ 

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เหน็สมควร บรษิทัจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน
และเป็นผู้มสีทิธิทีจ่ะไดร้บัเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิทีไ่ด้จากการขายคนือตัโนมตั ิ
(ถ้าม)ี  จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือ
หน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจดัการจะด าเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัิเปิดบญัชรี่วมขา้งต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) และจะ
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ถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน อย่างไรก็
ดหีากผูส้ ัง่ซื้อประสงคเ์ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาตามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตักิารด าเนินการตามทีเ่ห็นสมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์
ของแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิจูน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิฝาก เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไข
การลงนามในการใช้สทิธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น  บรษิัท
จดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั 

            2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า   : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

บรษิัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครัง้ภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศก าหนดวนัเริม่ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนในเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ รวมถึงปิดประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะต้องเปิดบญัชีผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามที่
ก าหนดในขอ้ 5.8. เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th)  

2.1    วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไป  
          ตามทีก่ าหนดในขอ้ “วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อื 
          หน่วยลงทุน” 

         2.2    วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

          2.2.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลงัจากที่มีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิัทจดัการจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนที่
ผูซ้ื้อจะไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =  มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรพัย์และภาษีที่
เกีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี  

 2.3 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรกบรษิัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้
แรกทุกวนัท าการในเวลาเปิดท าการ  ซึ่งการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 
น. ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้ือเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนดดงักล่าว  หรอืในวนัหยุดท าการ ให้ถอืเป็นรายการในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ถดัไป 
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2.3.1. สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดท้ีบ่รษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลาเปิดท าการ  
(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค า

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผูล้งทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็
จ านวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยไม่ก าหนดจ านวนขัน้ต ่า  

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขัน้ต ่า
ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้ชวน โดยเป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์และภาษีที่เกี่ยวข้อง(ถ้าม)ี บรษิัทจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ต ่า
ส าหรับการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจัดการไม่
จ าเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(2) ผู้สัง่ซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และใบ
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถ้วนชดัเจน 

(3) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ซื้อพร้อมรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือ
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่
บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืข้อมูล
ตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้
ด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เงนิโอน 
เชค็ ดราฟต ์หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึง่ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ โดยเชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตาม
วนัที ่  ที่สัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดย
ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนด้านหลงัของเช็ค หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความ
สะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เติมบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต 
โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

(2) กรณีช าระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสดหรอืเงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอ็ม ผ่านระบบธนาคาร
ทางโทรศพัท ์ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ทแบงกิง้ และ Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถอืเป็น
รายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้   

ส าหรบัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนดดงักล่าว  หรอืในวนัหยุดท าการ ให้ถือ
เป็นรายการในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การช าระเงินโดยอัตโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หลังจากบริษัทได้
ตรวจสอบความถูกตอ้งขอหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4) กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีรร์ิง่ของเชค็แต่ละธนาคารในวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณ
ได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
โดยบรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

ส าหรบัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนดดงักล่าว หรอืในวนัหยุดท าการ ให้ถือ
เป็นรายการในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

(5) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีก
เก็บเงนิได้ในวนัที่ส ัง่ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรียกเกบ็เงนิได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณส าหรบั
วนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(6) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเตม็จ านวน จะหกักลบลบ
หนี้กับบรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
จดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจจะ
ด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(7) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการสัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้วจะเพกิ
ถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 
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(8) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื จะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและหรอืเอกสารอื่นใดให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลกัฐาน 

(9) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

  2.3.2. สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่
บรษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนรวมทัง้หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือยินยอมดงักล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบ  ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน”  

หลังจากนัน้บรษิัทจดัการจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถอืรหสัประจ าตวัต้องเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี้บรษิัทจดัการ
จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีที่บุคคลที่มใิช่เจ้าของรหสัประจ าตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนท า
รายการผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิาร
ได ้

(3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบรษิัท
จดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการจะต้องสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก 
และไม่เกนิกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรพัย์และภาษีที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท า
รายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุน  

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
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การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน 
และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน อาจมภีาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งของ
ธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้
ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจดัการจะ
ยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึ
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่
กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้้างองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกิดขอ้ผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ บรษิัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  2.3.3. สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อยงัมไิด้เปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “การเปิดบญัชผีู้
ถอืหน่วยลงทุน” 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) ของ
บรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-6869500 หรอืที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ไดใ้น
เวลาท าการของบรษิทัจดัการ โดยเจา้หน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกครัง้ และจะต้องท ารายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด
ตามเงื่อนไขของบรษิทัจดัการ 

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) 
ของบรษิทัจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขัน้ต ่าตามที่ก าหนดในหนังสอืชี้ชวน ส าหรบั
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก และไม่ เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็ นมูลค่าที่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรพัย์และภาษีที่
เกีย่วขอ้ง(ถา้ม)ี  โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงินโดยการหักบัญชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวิธีการอื่นที่
บรษิทัจดัการก าหนด  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน  
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(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถอืเป็นการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ ซึ่ง
เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน 
และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแล้ว ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งของ
ธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) หากเงนิ
ในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก
ของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและ
วธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถือ
หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท์ (Call Center) หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบ
การให้บริการ บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.3.4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทางส าหรบัผูถ้ือหน่วย
ลงทุนที่มบีญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชรี่วม และสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวธิกีารให้บริการซื้อ
ขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงอาจเปิดให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วธิกีารแบบอื่นๆ เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่รษิัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. เช่น ส านักงานสาขาออนไลน์ และการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

           2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะท าการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัท าการถดัจากวนัที่มกีารค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็
ตามจ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิที่บรษิัทจดัการได้รบั
ช าระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึ่งในกรณีดงักล่าวบรษิทัจดัการจะจดัสรร
ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ส ัง่ซื้อโดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณี
ทีม่กีารสัง่ซื้อพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร หรอืไม่จดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 
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(3) ในกรณีที่การสัง่ซื้อ หน่วยลงทุนนัน้ เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแล้ว อาจท าให้เกินวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัิ
เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมด 
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

          2.5   การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบีย้โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิ
ฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซื้อหน่วย
ลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาด
ของบริษัทจัดการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

 อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึน้จากเงินทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะน า
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

 ทัง้นี้  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และส านักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

    2.6  เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

(ก)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ อาจท าใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 

(3) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

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

(6) ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การ หน่วยลงทุนอาจ
ก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทั
จดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็น
การรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บรษิัทจดัการเป็นหลักบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 
รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการน้ีแล้ว 

  (ข)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับค าสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี้  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจดัการจะประกาศรายละเอียด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิ
จากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
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      2.7. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

             ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ม ี

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได ้
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกับการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

3.1 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

3.1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี แล้วน าไปช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

3.1.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิัท
จดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ตี่อกองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

3.1.3 ส าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนัท าการก่อนหน้าจะ
สามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

3.1.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุน
ในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้หลงัจากที่ไดม้กีารบนัทกึขอ้มูลการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในระบบ
ของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

3.1.5 บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และจะ
เพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

3.2 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

3.2.1 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลาเปิดท าการ 

(1) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใน
แบบค าสัง่ท ารายการทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อ
กองทุนเปิดปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจาก
กองทุนเปิดตน้ทาง 
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(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่สัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดท้ ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน หรอื
หลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนั
ท าการถดัจากวนั     ท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

3.2.2 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่าน
เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของ
หนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบ หลงัจากนัน้
บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ  ซึง่ผูถ้อืรหสัประจ าตวั
ตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีทีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสั
ประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทั
จดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบรษิัทจดัการ ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง 

(4) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่
ตอ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบัญชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน หรือ
หลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนั
ท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ 
ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ
ให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.2.3 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 
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(1) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่สบัเปลี่ยนยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วย
ลงทุน” 

(2) ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบบรกิารทางโทรศัพท์ (Call Center) ของ
บรษิทัจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4050 หรอืทีอ่าจมกีารเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต ไดใ้นเวลาท าการของ
บรษิทัจดัการ โดยเจา้หน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุก
ครัง้ และจะตอ้งท ารายการใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายในเวลาทีก่ าหนดตามเงื่อนไขของบรษิทัจดัการ 

(3) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่
ตอ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบัญชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน หรอื
หลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารหรอืเครื่องพมิพ์ของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ
บรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ
ให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.2.4 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเฉพาะบางช่องทางส าหรบั   ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
บญัชกีองทุนเป็นประเภทบญัชรี่วม และสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวธิีการให้บรกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ  รวมถึงอาจเปิดใหบ้รกิารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวธิีการขายแบบอื่นๆ เพิม่เตมิ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.  เช่น ส านักงานสาขา
ออนไลน์ และการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

3.3 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็น
รายการของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั ้น ส าหรับการท ารายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนภายหลังเวลาที่ก าหนด
ดงักล่าว  หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นรายการในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป  

3.4 ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วย
ลงทุนนัน้ จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ โดยจะใชเ้กณฑ์ในการค านวณ ณ สิ้นวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนื
ที่บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) หรอืตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม
เงื่อนไขวนัเวลาในการท ารายการทีก่ าหนด หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 
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(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนัท าการขายที่บรษิัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขวนั
เวลาในการท ารายการทีก่ าหนด บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

3.5 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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ภาคผนวก 3 

                ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

       1.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – สว่นที ่7 ใน           ขอ้ 1 
ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติาม
หลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้ 

    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

    1.2 สามารถเปลี่ยนมอืได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรอื SN ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืกองทุนได้ด าเนินการให้มี
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่ ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร
ได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อ
น ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ มีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูล
ดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

   2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากที่ก 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 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

       2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

       2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

       2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

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

   ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS 

  ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

  1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

        1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1    
  ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
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      1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการงนี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

              1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถได ้

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

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

              1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

       1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งกองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

  1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

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

       1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

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 
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณ ีMF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว ้อย่างชดัเจน
ในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

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

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง 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
สุดทา้ย ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได้ 

     2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดย
วธิอีื่น  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มี
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ
ทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)   

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของส่วนที ่2 – สว่นที ่7 ในขอ้ 2 ประเภท
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน 
ดงันี้ 

    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายก าหนดหรอืมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

    1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามา
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวต้องอา้งองิ
จากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อคิวติี้   53 
 

    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 านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้
ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 

        1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วน   
                ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

        1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

                1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

                1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO 

                1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศ
นัน้  

         1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ ตามรายชื่อ
ประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณี
มเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้กบัการลงทุนในหน่วย
ของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

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

1.1.4.2  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 
ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้ในกรณีกองทุน CIS 
ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF 
สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกิน 
รอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 
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                  1.1.5  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไว้
ในหนังสอืชีช้วนดว้ย 

                    1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

                  1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก 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 ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่ส ัญญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
Underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(2.2.1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

(2.2.2) กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 
ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้ง
ช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
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ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

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

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลิ าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating 
แบบ National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ี
Sovereign rating อยู่ในระดบัที ่Investment 
grade)  หรอื 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับแต่

วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
     ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  
6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนั ้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรอื
เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  ≤ 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 
6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1)  10% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิใน benchmark 
      +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ดงักล่าวตอ้ง บคุคลดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ

ท านองเดยีวกบับุคคล   ตามขอ้ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับ
แต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade 
6.5.1   OTC Derivatives  

6.6   หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 3.13.2 
ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้ี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

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 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว       

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต ่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
      ใน 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 ทีน่ิตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ
กองทุน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มี

การรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสาร
กึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

       2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : 
อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment   
         grade หรอืไม่ม ีcredit rating  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  
3.1   ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่  1 : อัตราส่วนการลงทุนที ่  
       ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่ ส ัญ ญา (single entity  
       limit) 
3.2   ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความ

น่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

4 derivatives ดงันี้  
 4.1  การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เสีย่ง (hedging)  
ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1   ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  ของ
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสดุ  

       ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้ สินทางการเงินที่ออกใหม่ ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิ
ทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนิ
นัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีที่ผู้
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
ออกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบ
การเงนิในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้
เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่้ออกตราสารไดม้กีารยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ
ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. 

– 9. 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทีอ่อกหน่วย 

  นัน้ หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้น   
       ดงันี้  โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
       (1.1)  มขีนาดเลก็  
       (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
       (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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” 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ   
                ลงทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิที่ลงทุนมคีุณสมบตัิที่เปลี่ ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สินขาดคุณสมบัติ และจดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) จ าห น่ ายท รัพ ย์ สิน ที่ ข าดคุณ สมบัติ ภ าย ใน โอกาสแรก โดยค านึ งถึ งป ระโยช น์ ขอ งผู้ ล งทุ น เป็ น ส าคัญ  แต่ ต้ อ ง ไม่   
     เกนิกว่า 90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนนี้  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึง
วนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง 
พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว  

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

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั
จดัการ  

(2) ไม่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ใน ท รัพ ย์ สิน ที่ เกิ น อั ต ราส่ วน ก ารล งทุ น จน ก ว่ าจะส าม ารถ แก้ ไข ให้ เป็ น ไป ต าม อัต ราส่ วน การ 
     ลงทุนทีก่ าหนด  

(3) แก้ ไข ให้ เป็ น ไป ต าม อัต ร าส่ วน ก า รล งทุ น ที่ ก าห น ดภ าย ใน โอ ก าส แ รก โดย ค านึ ง ถึ งป ระโย ช น์ ข อ งผู้ ล งทุ น เป็ น   
     ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้  

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ ส าหรบั
การลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3  

(ข ) ภ าย ใน  90 วัน นั บ แต่ วัน สุ ดท้ ายขอ งระย ะเวล า 5 วัน ท าก ารดั งกล่ าว  ส าห รับ ก รณี อื่ น ใดนอก เหนื อ จากกรณี 
     ตามขอ้ (3) (ก)  

(4) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูล
ตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย  

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผันจาก
ส านักงาน  
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(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจด
ทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค า
เสนอซื้อ  

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
ทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยใหด้ าเนินการตามที่
ก าหนดในขอ้ 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 
และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไว้
ทีบ่รษิทัจดัการ  

(2) หา้มมใิหแ้ก้ไขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวที่ไดจ้ดทะเบยีนไวก้บั
ส านักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด  

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิารจดัการกองทุนดงักล่าว
เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับริษทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุน
รวมฟีดเดอร์หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้าซ้อนกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”  

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

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 
180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

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

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิ
อตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด และให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานตามขอ้ 4(3) พรอ้ม
สาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

 5. ในกรณี ที่ ก อ งทุ นมีก ารล งทุ น เป็ น ไปตามอัต ราส่ วน การลงทุ น ที่ ก าหนดแต่ ต่ อม า มีก รณี ดังต่ อ ไปนี้  จน เป็ น เหตุ ให้ ไม่   
     เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอื 3 หรอื 4 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้  

(2) กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค  
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 6.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน
ขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลย
พนิิจด าเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทั
จดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่
บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

 ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.   ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้  

 1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

 1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้  

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

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะ
ออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดย 

 วธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย  
 ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 จากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับ   
 แตว่นัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล   
 ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 4 

 
ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี 
(ประจ าปี 2565) 
(TH, US, UK) 

 
วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ     
วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่2 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี, 

วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนั

ปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่29 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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-ต่อ- 
 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่23 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศองักฤษ 
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี  ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุน
เปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิ
เพิล จ ากดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพือ่กองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถก ากบัและดูแล
การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ 
 

➢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 
 
➢  

 
 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 
บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน 
เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดัความของ
กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั 
หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมี
หน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้า(Client Due 
Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกั
ตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ 
โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการ
ทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและ
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 


