
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Principal Money Market Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL MMRMF) 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล มนัน่ี มารเ์กต็เพ่ือการเล้ียงชีพมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงท าให้กองทุนมีความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนท่ีกองทุนไปลงทุนด้วย บริษทัจดัการมีการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุนเตม็จ านวน (Fully 
Hedged) 

• ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วยหากไม่ปฏิบติัตาม
เงือ่นไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนั 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนใน
กองทุนน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนและคู่มือภาษีให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนและคู่มือภาษีไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิง
ในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยั ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรอืไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือ
ความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 13 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2566 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

     ลกัษณะส าคญัของกองทุน 

 

ช่ือกองทุน  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี 

Principal Money Market Retirement Mutual Fund 

ประเภทโครงการ  กองทุนรวมตราสารหนี้ 

อายุโครงการ  ไม่ก าหนด 

ลกัษณะพิเศษ  กองทุนรวมตลาดเงนิ, กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

นโยบายการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ มนันี่ มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชพี  เป็นกองทุนที่มนีโยบาย
การลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั ตราสารหนี้ภาคสถาบนัการเงนิ และตรา
สารหนี้ภาคเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ โดยก าหนดการช าระหนี้ ≤ 397 วนั 
นับตัง้แต่วนัทีล่งทุน 

กองทุนอาจจะเขา้ท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้นราคาตราสาร และ/หรอือตัราดอกเบี้ย และจะท าการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน (Fully Hedge) นอกจากนี้ 
กองทุนอาจพิจารณาท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญ าขายคืน  (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก 
(Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารที่
ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

ไม่จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

 กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (hedging) เตม็จ านวน 

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน
ครัง้แรก 

 1,000.00 บาท 

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน
ครัง้ถดัไป   

 ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน 

 ไม่ก าหนด 

วันท่ีได้ร ับอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการ
กองทุนรวม 

 2 พฤศจกิายน 2553 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  24 พฤศจกิายน 2553 

 

 

 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน

เตม็จ านวน 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• เหมาะกบัเงนิลงทุนระยะยาวทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและรบัความเสีย่งไดน้้อย เพื่อการเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอายุของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ซึง่การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากผูล้งทุนปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรบัคู่มอืภาษไีดท้ีบ่รษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุน้ได ้ 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ  

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีใ่กลเ้คยีงเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทัว่ไปได้ 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องสงู และรบัความเสีย่งไดต้ ่า 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  1,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่30 พฤศจกิายน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• ความสามารถช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารทีก่องทุนน าเงนิไปลงทุน ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเท่าที่
คาดหวงั 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้แต่อย่างไรกต็าม กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลีย่นเตม็จ านวน 

• การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิไม่ใช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทุน โดยผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืจาก
กองทุนรวมตลาดเงนิครบเตม็จ านวนได้ 

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไม่
ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั 

• แมว่้ากองทุนรวมตลาดเงนิลงทุนไดเ้ฉพาะทรพัยส์นิทีม่คีวามเสีย่งต ่าแต่กม็โีอกาสขาดทุนได้ 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

กองทุนนี้จะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน 
(%):100.00 

เน่ืองจากกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดที่ไม่ก าหนดอายุโครงการ ผูล้งทุนสามารถท าการซื้อขายได้ทุกวนัท าการของบรษิัทจดัการ แต่การ
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีเพื่อไม่ต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บั รวมถงึช าระเบีย้ปรบั และ/หรอืเงนิ
เพิม่ (ถ้าม)ี นัน้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนด ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุน
ดงักล่าวก่อนการขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย 
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     9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

         ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบั  
 การลงทุน  ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

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

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อ
กองทุน โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ช่ือบญัชี 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) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 
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ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ / หรอืเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดย
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ที่มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มขีึ้นและ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย  
 ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

 (ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

 (ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบั
ซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

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

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)             
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ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัท าการของ
สปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

       ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

                10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แตไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 
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10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 

 11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้เฉพาะใน
กรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดย
ได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลา
ดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่า งประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ ง   
   ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออก
จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุทีท่ าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอนั
เนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์
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และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าได้
ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(6)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 19.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

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

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั
ท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้  

 11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน
ทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่
เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

•       ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของ
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัท าการ  

•       ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บรษิัทจดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสือพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่
ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (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 2 

 

 

 

 

 

 

2. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

กองทุนจะมคีวามเสี่ยงจากการด าเนินงานของบรษิัทผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย การ
จ่ายเงนิปันผล รวมถงึราคาซื้อขายตราสารของบรษิทั และกองทุนยงัอาจมคีวามเสีย่งจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจินัน้ๆ ดว้ย ซึ่งผลกระทบ
ดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้หน็ในรปูของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีม่คีวามผนัผวนได ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนมนีโยบายการลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั ตราสารหนี้ภาคสถาบนัการเงนิ และตราสารหนี้
ภาคเอกชนระยะสัน้ ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื ระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก และ/หรอืไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะยาว 3 อนัดับ
แรกหรอืเทยีบเท่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก (ถา้ม)ี จงึอาจช่วยลดความเสีย่งในดา้นน้ีได ้

3. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

ความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารหรอืผูค้ ้าประกนัตราสารทีก่องทุนไปลงทุน จะปฏเิสธการช าระเงนิหรอืไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้และดอกเบี้ย
ไดต้ามทีก่ าหนด ซึง่มผีลใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนลดลงได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนมนีโยบายการลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั ตราสารหนี้ภาคสถาบนัการเงนิ และตราสารหนี้
ภาคเอกชน ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื ระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก และ/หรอืไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะยาว 3 อนัดบัแรกหรอื
เทยีบเท่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก (ถา้ม)ี ดงันัน้ ความเสีย่งในเรื่องความสามารถในการช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยจงึอยู่ใน
เกณฑต์ ่า 

4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทีล่งทุนอนัเกดิจากปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศของกองทุนต่างประเทศ
นัน้ๆ ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ สถานการณ์ของตลาดเงนิและตลาดทุน เป็นตน้  

แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนมนีโยบายการลงทุนตราสารระยะสัน้ รวมถงึผูจ้ดัการกองทุนจะท าการวเิคราะห์/ดูความเหมาะสมใน
ระยะเวลาการลงทุนในแต่ละขณะตามสภาวะเศรษฐกจิ จงึสามารถช่วยลดความเสีย่งจากปัจจยัดงักล่าวได ้

5. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange Rate Risk)  

การลงทุนในต่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างจากสกุลเงนิทีผู่ล้งทุนใชอ้ยู่หรอืใชใ้นการลงทุนเริม่แรก อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึน้อยู่
กบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ๆ ดว้ย โดยอตัราแลกปลี่ยนสามารถที่จะเพิม่ขึน้หรอืลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัรา
แลกเปลีย่นทีล่งทุนเริม่แรก ซึง่อาจมผีลใหต้วัเลขรายงานราคาหน่วยลงทุนอาจมคีวามผนัผวนได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเตม็จ านวน
และตลอดระยะเวลาทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

6. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  

ความเสีย่งจากการไม่สามารถซื้อ หรอืขายตราสารทีก่องทุนถอือยู่ในราคา จ านวน และระยะเวลาทีต่อ้งการ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนมนีโยบายการลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั ตราสารหนี้ภาคสถาบนัการเงนิ และตราสารหนี้
ภาคเอกชนระยะสัน้ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื ระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก และ/หรอืไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะยาว 3 อนัดบั
แรกหรอืเทยีบเท่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก (ถา้ม)ี จงึอาจช่วยลดความเสีย่งในดา้นน้ีได้ 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1.  บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพจิารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2.  swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุน
และค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายใน
การรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษี
และหรอือากรแสตมป์ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจัดการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท า
ไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวม
เป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4.  ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

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

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ
อตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงนิด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มีการใช้
เครื่องมอื swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆที่
เกีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่
ไดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่า
ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระดว้ยเชค็ที่เรยีก
เกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.
และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได้ 

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่
กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดย
ทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch 
out)  

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1.  ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มกีารใช ้Notice period และมเีหตุที่ท าให้ต้องใชเ้ครื่องมอือื่นด้วย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏบิตักิบัค าสัง่ที่ได้
จาก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period 
ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ 
หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อ
สภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน Notice 
period สูงสุดที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ 
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บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

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

2.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ ทัง้หมด
ของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการ
ขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3.  บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั
การจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้
รบัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

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

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอืได้ ซึ่งจะเป็น ไป
ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

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

5.  บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนณ 
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6.  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7.  ในกรณีทีม่กีารใช้เครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่น
ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8.  ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

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

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า  Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี้  ในกรณีที่ไม่
สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลิกค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ ค้าง
อยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง 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.  บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง
กบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ มคีวามผนัผวนใน
ตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension 
of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ือง 

   จากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า   
    จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ได้ในสาระส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมา 

จาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการ
เงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระ
ราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วย
ลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

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

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

เป็นไปตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

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

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล์  ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
         2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 68,052,786,818.22 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวรียุทธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

         5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน (ข้อมูล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2565) 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

ประสบการณ์ท างาน 

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

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

                                             บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

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

                                             บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

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

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

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

•   คณุวีรยุทธ ห์ลีละเมียร 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2540                               ปรญิญาโท สาขาการเงนิ, University of Colorado Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537 ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช,ี  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   หวัหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565               Director – Fund Manager Fixed Income, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556               ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้, บลจ. ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
 (ปัจจุบนัคอืบลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั)  
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551               Director - Fixed Income, บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 (ปัจจุบนัคอื บลจ. คงิ ไว (เอเชยี) จ ากดั) 
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จ ากดั 

•   คณุนิค ศรีวีระวานิชกลุ 

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

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

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะห,์ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               ทีป่รกึษาธุรกจิ, บรษิทั เค พ ีเอม็ จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556               ทีป่รกึษาการลงทุน (ฝึกงาน), บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

•   คณุเตม็เดือน พฒัจนัจนุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558                      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ,   
                                             มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2549 - 2553                      เศรษฐศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง, มหาวทิยาลยัสงขลานครทิร์ 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะหต์ราสารหนี้,  บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560               ผูค้า้ตราสารหนี้, บล. เอเซยี พลสั จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิยัและพฒันาตลาด, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 ผูจ้ดัการผลติภณัฑธ์ุรกรรมสนิเชื่อ, ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 เจา้หน้าทีธุ่รกจิสมัพนัธ์, ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

       6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

  ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  
ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :   
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 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก 
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

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

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

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

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 0.214 0.214 0.214 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 0.1177 0.1177 0.118 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 0.0214 0.0214 0.021 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 0.0749 0.0749 0.075 

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.0006 0.0005 0.001 

o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o อื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0006 0.0005 0.001 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด** 

(ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้       

 
0.2146 0.2145 0.215 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถอืหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 346.90 

• Port Folio Duration : 0.1103 

• ผลขาดทุนสงูสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -0.03 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ    

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 653,569,207.08  86.04 

 พนัธบตัรกระทรวงการคลงั    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 41,924,212.41  5.52 

 หุน้กู ้      

  Rate  A  12,031,564.44  1.58 

 ตัว๋แลกเงนิ  9,975,074.50  1.31 

 เงนิฝากธนาคาร  42,214,737.65  5.56 

อ่ืน ๆ          

 หนี้สนิอื่น  (137,242.56)  (0.02) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ   759,577,553.52  100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้    
  (SWITCHING IN) 

- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก   
  (SWITCHING OUT) 

 

ไม่ม ี

 

1.07 

 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมอื่นๆ   ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 695,493,419.49 91.56 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 42,214,737.65 5.56 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

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

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) - - AA+ 5,453,054.26 5,456,835.38 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั
(มหาชน) 

- - A- 36,706,133.43 36,757,902.27 

3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/12/2022 N/A 9,000,000.00 9,000,000.00 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/12/2022 N/A 17,000,000.00 16,997,164.06 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 15/12/2022 N/A 39,100,000.00 39,086,506.98 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 22/12/2022 N/A 21,000,000.00 20,990,097.24 
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/12/2022 N/A 45,000,000.00 44,969,987.25 
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/01/2023 N/A 233,000,000.00 232,787,939.71 
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/01/2023 N/A 94,200,000.00 94,097,137.37 
10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/01/2023 N/A 9,000,000.00 8,988,536.52 
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/02/2023 N/A 129,000,000.00 128,768,851.35 
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/02/2023 N/A 40,000,000.00 39,923,434.40 
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/02/2023 N/A 18,000,000.00 17,959,552.20 
14 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 07/12/2022 N/A 15,000,000.00 14,997,781.20 
15 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 01/03/2023 N/A 27,000,000.00 26,926,431.21 
16 หุน้กู ้ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั 

(มหาชน) 
- 26/12/2022 N/A 12,000,000.00 12,031,564.44 

17 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- 31/01/2023 N/A 10,000,000.00 9,975,074.50 

        

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้     
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

  - ตวัชีว้ดั (Benchmark) ผลตอบแทนรวมของดชันพีนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%):100.00 

  * NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2565 

  - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 2565 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 

(24 พ.ย. 53) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(26 ส.ค. 65) 

6 เดือน 

(27 พ.ค. 65) 

1 ปี 

(26 พ.ย. 64) 

3 ปี 

(29 พ.ย. 62) 

5 ปี 

(24 พ.ย. 60) 

10 ปี 

(30 พ.ย. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.7385* 11.7233 11.7170 11.7041 11.6179 11.3330 10.4827 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนันี่  
มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี 

1.34% 0.12% 0.17% 0.29% 0.34% 0.70% 1.14% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 0.76% 0.16% 0.25% 0.51% 0.61% 0.82% 0.75% 
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ภาคผนวก 1 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กบับรษิทัจดัการ จะต้องเปิดบญัชกีองทุน 
และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ 1.2.6. เรื่อง “การเปิดบญัชกีองทุน” 
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
(www.principal.th) 

บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บวก
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  (ถ้าม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยในระหว่างระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 
ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ ทัง้นี้ หากมผีู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิท์ี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศที่ส านักงานของบรษิัท
จดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.1.  วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษ ี

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนันี่ มารเ์กต็เพื่อการเลี้ยงชพี สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
รวมถึงคู่มอืภาษี ไดท้ี่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมถงึเรยีกข้อมูล
ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

1.2.  วธิกีารจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

1.2.1.  การก าหนดราคาขายหรอืราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท   

1.2.2.  วธิกีารเสนอขายหรอืจองซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.2.1.  จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนันี่ มาร์เกต็เพื่อการเลี้ยง
ชพี ไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 
8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1)  ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนั
บาท) ซึง่เป็นมลูค่าทีย่งัไม่รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2)  ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ 
ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
ชดัเจน 
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(3)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่อง
ของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้จองซื้อ
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยัน
แหล่งทีม่าได ้ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่า
ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทั
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดด้ าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั ้นแล้ว  บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้
แลว้ 

ทัง้นี้  หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจง้ให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข
หรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข)  การช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดย
ช าระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดที่
บรษิัทจดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อเป็น
เชค็ หรอืดราฟต์ เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ี่จองซื้อและ
ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดย
ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค หรือ
ดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ในวนัท าการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอื
เงนิโอนเท่านัน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้นี้ ขึ้นกับดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนในอนาคต ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2)  หลงัจากที่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้รบัการจองซื้อ
หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อถูกต้องครบถ้วน
แล้ว บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบส าเนาใบค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การช าระเงินโดยอัตโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร 
จะต้องยื่นหนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุน หลงัจากบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกับ
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ธนาคารเจา้ของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบทาง
ไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร. 

(4)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์
ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีจ่องซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื จะด าเนิการยกเลกิรายการจองซื้อนัน้ และ
แจง้ให้ผูส้ ัง่ซื้อทราบ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเขา้มาใหม่
ได ้แต่ตอ้งอยู่ในระยะวนัและเวลาของการเสนอขายครัง้แรกทีก่ าหนด 

(5)  ในการช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าหน่วย
ลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จ านวน จะหกัลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการ
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  บริษัทจัดการอาจจะ
ด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(6)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซื้อหน่วยลงทุน และได้ช าระเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอ
คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัิจากบรษิัทจดัการ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณ ี

(7)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้
ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(8)  บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเก็บรกัษาไวใ้นบญัชเีงนิ
ฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้าม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะ
น าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

1.2.2.2.  จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของ
บรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ทีบ่รษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน รวมทัง้
หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
หลังจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้
บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและ
เหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุน
ทางโทรศพัท์อัตโนมตัิของบรษิัทจดัการที่หมายเลข 02-6869595 ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง ในระยะเวลาที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธใิห้ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนต้องท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัท าการสดุทา้ยของระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุน 

(3)  การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิอง
บรษิทัจดัการจะตอ้งจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนั
บาท) และไม่ เกินกว่าจ านวนที่ ระบบก าหนด ซึ่ ง เป็นมูลค่าที่ยังไม่ รวม
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการ
ต่อวนั 

ข)  การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ 

(2)  ค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผูจ้องซื้อหน่วย
ลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขที่
แต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3)  บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่จองซื้อจากบัญชเีงนิฝากของผู้จองซื้อ 
(ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิ
ในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่
หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อนัน้ 

(4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้
ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนเป็น
เพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่าง
สมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัต ิ
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1.2.2.3.  จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจัดการ จะต้อง
กรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th 
หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจัดการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิ
ฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้
และรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/
หรือวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจัดการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้
แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็น
รหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุน
ทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง
เวบ็ไซต์ “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในระยะเวลา
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ทีเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิหผู้จ้องซื้อ
หน่วยลงทุนต้องท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิัท
จัดการ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการสุดท้ายของ
ระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุน 

(4)  การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการจะตอ้งจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนั
บาท) และไม่ เกินกว่าจ านวนที่ ระบบก าหนด ซึ่ ง เป็นมูลค่าที่ยังไม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการ
ต่อวนั 

ข)  การรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ 

(2) ค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อหน่วย
ลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขที่แต่ละธนาคาร
เรยีกเกบ็ 

(3)  บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่จองซื้อจากบัญชเีงนิฝากของผู้จองซื้อ 
(ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิ
ในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่
หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อนัน้ 

(4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้
ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็น
เพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่าง
สมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐาน
ในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกดิ
ข้อผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

1.2.3.  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อและได้ช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิที่บริษัท
จดัการไดร้บัช าระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อโดยใช้
หลกัการ “จองซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการจองซื้อและรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ใน
กรณีที่มกีารจองซื้อพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่องซื้อใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 
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(2)  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธิที่จะ
จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

(3)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของ
ผูส้ ัง่ซื้อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

1.2.4.  การคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีทีก่ารจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) 

บริษัทจดัการจะด าเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงิน
ดงักล่าวเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 
เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรบัดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่ไดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2)  ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องยุตโิครงการหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายครัง้แรกเน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระ
เป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่ องจากความ
ผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การ
เป็นอย่างอื่น 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม วธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิัท
จดัการ และส านักงานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

1.2.5.  เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

1.2.5.1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณี
ใดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2)  กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บรษิัทจดัการ ได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ
หรอืไม่ครบถว้น 

(3)  กรณีที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

(4)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ
เป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 
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(5)  กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การจองซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น 
ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรอืความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

1.2.5.2.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิีการเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดในโครงการนี้ และรวมถึงหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีจาก
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแล้ว 

1.2.5.3.  เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้วปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิน้สุดลง เว้นแต่จะมเีหตุอนัสมควรและ
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1)  มลูค่าของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
จดัการลงทุนต่อไป 

(2)  ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดในโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัิจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บรษิัทจัดการด าเนินการคืนเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.2.4. เรื่อง 
“การคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” 

1.2.6.  การเปิดบญัชกีองทุน  

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกบับรษิัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรอืขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความ
ต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2)  กรณนีิตบิุคคล  

(ก)  ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข)  ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการ
ลงนาม 

(ค)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง)  หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุใน
หนังสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

หากข้อมูลที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และ
บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข หรอื
ยนืยนัจากผูจ้องซื้อ บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิด
บญัชกีองทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิทัจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธิทีจ่ะได้รบัเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถึง
เงินที่ได้จากการขายคืนอตัโนมตัิ (ถ้ามี)  จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เท่านัน้ ในกรณีที่มผีู้ถอืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการจด
แจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดังกล่าว 
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บรษิัทจดัการจะท าการโอนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิที่ได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงค์ไว้
แก่บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตักิารด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็น
ผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิูจน์ทราบความมตีวัตนของผู้
ถอืหน่วยลงทุน/เจ้าของบญัชีเงนิฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง 
หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น  บริษัทจดัการจะถือเอา
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั 

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

2.1.   วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 

เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 2.1. เรื่อง “วิธีการขอรบัหนังสือชี้ชวน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชี
กองทุน” 

2.2.   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1.    การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากทีม่กีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิทัจดัการจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วย
ลงทุนทีผู่ซ้ื้อจะไดร้บั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการใน
กรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =  มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุนบวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการ
ขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

2.2.2.   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

2.2.2.1.    สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผู้สนใจติดต่อสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล มนันี่ มาร์เก็ตเพื่อการ
เลี้ยงชพี ได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ 
ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1)  ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอยีดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน โดย
ผู้ลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน ณ บรษิัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยไม่ก าหนดจ านวนขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นมูลค่าไม่ต ่ ากว่า 1,000 บาท (หนึ่ งพันบาท) เป็นมูลค่าที่ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บรษิัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่า
ส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดย
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

 (2)  ผู้สัง่ซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่
บรษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถว้นชดัเจน 
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(3)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่อง
ของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อไดส้่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูส้ ัง่ซื้อ
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนั
แหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซื้อตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่ซื้ อทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความหรอืข้อมูลตาม
เอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัท จัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบรษิัทจดัการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทาง
โทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั ้นแล้ว  บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้
แลว้ 

ทัง้นี้  หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข
หรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

 ข)  การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

 (1) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่สัง่ซื้อ โดย
ช าระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือค าสัง่หักบัญชีธนาคาร หรือ
วธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระ
เงนิคา่ซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัทีต่าม
วันที่ที่ส ัง่ซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน 
บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้ ัง่ซื้อ
ลงบนด้านหลงัของเชค็ หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและ
เพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบญัชจีอง
ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 (2) กรณีช าระค่าเงินค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงนิสดหรือเงนิโอนผ่านเครื่อง
เอทเีอม็ ผ่านระบบธนาคารทางโทรศพัท ์ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ทแบงกิง้ และ 
Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วย
ลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อ
สิน้วนัท าการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
โดยบรษิัทจดัการจะคดิค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้น
ขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม”  การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ใน
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วนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับ
แต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(3) ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร 
จะต้องยื่นหนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุน หลังจากบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสอืยินยอม
ดงักล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้
บรกิารทราบทางไปรษณีย์หรอืด้วยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใช้
บรกิาร 

(4) กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร
ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนใหถ้ือเป็นรายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็น
ราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บริษัทจดัการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผู้
ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร 
ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อถัดไปใน
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับ
แต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

  (5) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอื
ดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใน
วนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ 
สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต ์ดงักลา่วถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้
สัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผู้
ส ัง่ซื้อนัน้ 

(6) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงนิจน
เตม็จ านวน จะหกักลบลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจจะ
ด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้
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(7) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็
ตามจ านวนแล้วจะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(8) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดร้บั
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อถูกต้อง
ครบถว้นแล้ว บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื จะส่งมอบ
ส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(9) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและ
วธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว
ได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนั
ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

   2.2.2.2. สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่าน
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์ม
ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนา
บตัรประชาชน รวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หักบัญชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อ
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จอง
ซื้อ 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุน
ทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ
ของบรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 
(หนึ่งพนับาท) และไม่เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าทีย่งัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้การท า
รายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) 
เท่านั ้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ขา้งต้นของวนัท าการ
ซื้อหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่ง
เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อื
เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อถัดไปนั ้น ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลี้ยงชพี        33 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเตม็จ านวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระ
ค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา
เงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ 
(ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ หาก
เงนิในบญัชไีม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดย
ไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัด
รปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการ
อย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็น
หลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิ
หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

    2.2.2.3. สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้อง
ก รอ ก แ บ บ ฟ อ ร์ม ข อ ใช้ บ ริก า รผ่ าน เว็บ ไซ ด์ ข อ งบ ริษั ท จัด ก า ร 
www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอื
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใช้
บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด
และเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ
ครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็น
รหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดย
ผ่านทางเวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่ง
พันบาท) และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวม
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้การท า
รายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) 
เท่านั ้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ขา้งต้นของวนัท าการ
ซื้อหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่ง
เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อื
เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อถัดไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

 (3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเตม็จ านวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนผ่ านบริการซื้ อขายหน่วยลงทุนทางอิน เทอร์เน็ต  อาจมีภาระ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา
เงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ 
(ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ หาก
เงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดย
ไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัด
รปูแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
เพยีงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่าง
สมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกดิ
ข้อผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บริษัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบั
แจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วในวนัท าการถดัจากวนัทีม่กีารค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
เตม็ตามจ านวนแล้ว ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 
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ยกเวน้ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึ่งในกรณีดงักล่าวบรษิัทจดัการ
จะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวน ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรร
ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืชื่อเสยีงหรอืความรับผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรร หรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้  เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผัน
ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตามที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะ
เพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัการจดัสรรแลว้ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
เสรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.2.4. การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงินดงักล่าวเข้า
บญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจาก
วนัท าการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นั
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้  เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั 
สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กิดขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการ
จะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ
ส านักงาน 

2.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

(ก)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัตอ่ไปนี้ 
(1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน   
     ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ   
     หรอืไม่ครบถ้วน 
(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น  
     การฟอกเงนิ เป็นตน้ 
(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อืหน่วย   
    ลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้    
    “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ   
    ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร   
    ด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 
(5) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วย    
    ลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณทีี ่ 
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          บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่าง  
    สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน  
    และชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(ข)  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีาร
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีแล้ว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่าง
จากที่ก าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลา
ในการใหบ้รกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

       2.6.  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.   การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

 - บรษิทัจดัการ 

 - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

 - หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 

      สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

3.4  รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ  

 3.4.1.   ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารบัซื้อคนื โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาทีไ่ดร้บั
การรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

ทัง้นี้จะมรีายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

3.4.2.    วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. โดยต้องกรอกข้อความ
ในใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจ านงให้ครบถ้วนชดัเจน และจะต้องระบุ
จ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิที่ต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อย่างใดอย่างหนึ่ง  

(2)  ผู้ขายคืนที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ ซึ่งขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณา
ของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(3)  ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัร
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แสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ส าหรบั
ผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะต้องแสดงถงึเอกสารส าคญัที่แสดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิติ
บุคคลนัน้ดว้ย  

(4)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการขายคนื ในใบค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบัญชกีองทุนของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรอื ขายแล้วท าให้คงเหลือต ่ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไข
กองทุนก าหนด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้  

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท า
รายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งใน
ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

3.4.3.    การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยน าฝากเงิน
ดงักล่าวเข้าบญัชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็น
เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์ 

(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บนัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ 

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้แตกต่าง
จากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาใน
การให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ  

3.9.1.  กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น  

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคืนหน่วยลงทุนยงัมิได้น าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชจีน
ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จน
ครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได ้ 
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3.9.2.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีาร
เงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดในโครงการนี้ และรวมถึงหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

          4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทัง้ที่อยู่ภายใต้การ
บรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ หรอืบรษิัทจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าซึ่งรบัมาจากกองทุนรวมอื่น
ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสิทธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าที่
ศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th)  

4.1.    เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

4.1.1.      “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
บรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียม
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี แลว้น าไปช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

4.1.2.    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้
ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าการหยุดรบัค าสัง่สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมีผลกระทบ
ในทางทีด่ตี่อกองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่อง 

 ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิัทจดัการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

4.1.3.    ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนัท า
การก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิด
ปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

     4.1.4.       สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนตน้ทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนใน   
     การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มลูการสบัเปลีย่นหน่วย   
     ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

     4.1.5.       บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัท าการ   
     สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก และจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัท าการ 
     ถดัจากวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
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  4.2.   วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

  4.2.1.      สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

     ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล มนันี่ มาร์เก็ตเพื่อ
การเลี้ยงชพี ได้ทีบ่รษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 
น. ถงึ 15.30 น. 

 (1)  ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอยีดต่างๆ ในแบบค าสัง่ท ารายการทีบ่รษิัทจดัการก าหนดใหถู้กต้องครบถ้วน และชดัเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีทีอ่ยู่
ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการอื่น บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดการท ารายการ
เฉพาะทีร่ะบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต บรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการต่อไป 

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้หาก
รายการดงักล่าวนัน้ บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดท้ ารายการจนเสรจ็สิ้น
สมบูรณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐาน
ยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ 

     4.2.2.      สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการให้บริการผ่านช่องทางนี้ เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
ของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 
www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีนและ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด
และเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด  
 ปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออก  
 จากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่น 
 มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที ่ 
 บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่น 
 หน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

 (5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน  
 หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน 
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      ยนืยนัการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั 
 ท าการนับแตว่นัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)   เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถือหลกัฐานทีป่รากฏ
อยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)   การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกิดข้อผดิพลาด
จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.2.2.1. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิการให้บรกิารผ่านช่องทางนี้เฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

 (1)    ผู้ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก
แบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบั
แบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนา
บตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใช้
บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

 (2)    ในการเข้ามาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการครัง้แรก ระบบ
จะให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะ
สามารถใชบ้รกิารได ้

 (3)    ผูส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์
“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 (4)    ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อกองทุน
เปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

 (5)     ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลี่ยน
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนนัน้ 

(6)     นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)     เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้
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(2)     การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกดิข้อผดิพลาดจาก
ระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.2.3.  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด 
ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 
15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนในวนั
ท าการซื้อขายถดัไป 

4.2.4.  ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลี่ยนการ
ถือหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รบัการรบัรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการ
ค านวณ ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1)     กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ณ  สิ้น
วนัท าการรบัซื้อคนืที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้ามี) ได้รบั
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 

(2)     กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนัท าการ
ขายที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) หรอืตัวแทน (ถ้าม)ี ได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

4.2.5.  ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลี้ยงชพี        42 

ภาคผนวก 2 

 ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเตมิประเภทหรอื
ลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
โดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

กองทุนมนีโยบายการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขดงันี้  

1. มกีารลงุทนเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ 

1.1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก แต่ไมร่วมถงึเงนิฝากอสิลาม 

1.2 ตราสารหนี้ทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ทัง้นี้ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องไม่เป็นหุน้กู้ดอ้ยสทิธหิรอืตรา
สารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินท านองเดยีวกบัหุน้กู้ดอ้ยสทิธ ิ

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  B/E 

1.2.5  P/N 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงานก าหนด 

1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิอื่น  

1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  

1.5 ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์(securities lending) โดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี้  

1.6  Derivatives เฉพาะเพื่อลดความเสีย่ง 

1.7 ทรพัยส์นิอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 1.1 - 1.6 ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 

2. ทรพัยส์นิทัง้หมดทีก่องทุนลงทุนตามขอ้1. ตอ้งมpีortfolio duration ในขณะใดๆ ≤ 92วนั  

3. กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้(ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) (2) เงนิฝากหรอืตราสาร เทียบเท่าเงนิฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้
ออกหรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึ่งรฐับาลเป็นประกันเงนิฝากหรือตราสารนัน้) (3) reverse repo หรือ (4) securities 
lending ตอ้งมcีredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แลว้แต่กรณีดงันี้  

3.1 มcีredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้  

3.2 มcีredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว  

3.3 มcีredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

      4. มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้  ในขณะใดๆ รวมกัน มากกว่า ≥ 10% ของ   
          NAV  

         (1) เงนิสดสกุลเงนิบาท  
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         (2) เงินฝากสกุลเงนิบาทในธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงนิฝากในบัญชีเงินฝาก
ประจ าหรอืเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF  

         (3) ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ  

         (4) พนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกนิ 1 ปี หรอืมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนอื่นของส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน ขอ้ 1 ประเภท
ของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลี่ยนมอืได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขี้อมูลเกี่ยวกบัตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามา
ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาทีส่ะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างองิ
จากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลั
หรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

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 (ถา้ม)ี ตามที่
ระบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ของ MMF  

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงันี้ 

1.  กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

    1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และ
ขอ้ 1.3  

    1.2   ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS 
ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

           1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

           1.2.2   มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่ อ ใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน  (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  single    
       entity limit ของกองทุนนัน้  

           1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product   
       limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

           1.2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  

    1.3   ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์
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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. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

9. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 8 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1   ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครฐัตา่งประเทศตอ้งม ีcredit rating อยู่ในอนัดบั 
investment grade  

2.2   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3   ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋
ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการ
จดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

(2) ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดของกองทุนรวมตลาดเงนิ MMF 

2.5   ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิง
ไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(1) ม ีCredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะสัน้  

(2) ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะยาว 

(3) ม ีCredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้
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2.6   ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) ม ีCredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะสัน้  

(2) ม ีCredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะยาว 

(3) ม ีCredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.  ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4.  ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรอื TSFC 

4.2  หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

(1) เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

(2) เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

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

    ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม reverse repo 

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

(1) มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 

(2) ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิัทจดัการต้องเรยีกให้คู่สญัญา
โอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวม
ของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
มลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แตเ่ป็นกรณตีามขอ้ 4.4 (3) 

(3) ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั มมีูลค่าน้อย
กว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรอืไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า และมีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงของ
คู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การค านวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

(1) ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

(2) ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญาราย
เดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใด 

ธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo 
รายการอื่นได ้

4.6   discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอื
ตราสารทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์ (s e cu r i t i es  l en di n g) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ด้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะ
ตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธรุกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
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1.4  ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณชิย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11   นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2.  หลกัทรพัย์ที่ใหย้มืต้องเป็นตราสารหนี้ และต้องเป็นต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
หรอืหลกัทรพัยท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3.  การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1  ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  

(1) เงนิสด 

(2) ตราสารภาครฐัไทย 

(3) ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงินฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน. หรอืธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

(4) ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และ
เป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

(5) ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดของกองทุนรวมตลาด
เงนิ (MMF) 

(6) ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดบั investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดของกองทุนรวม
ตลาดเงนิ (MMF) 

(7) หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

(8) หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้  ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน 
กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

(9) หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด าเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิีอื่นซึ่งจะมผีลให ้บลจ. สามารถ
บงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่
เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

(1) เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2) บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงันี้ 

2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ี
ภาระผกูพนั 
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2.2 ตัว๋แลกเงนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึ
ก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating 
ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.3.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดของกองทุนรวม
ตลาดเงนิ (MMF) 

(3) ตราสารภาครฐัไทย 

(4) reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4.  ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ช้สญัญาที่มลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการ
ยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน ดงัน้ี  

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคา

สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบ

ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(1)  derivatives on organized exchange 

(2)  OTC derivatives ดงันี้ 

2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

 2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที ่ 
  กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives 
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
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4.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของ
แต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทัจดัการใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการ
ถดัไป 

4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้ง
มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

4.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

5.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

5.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

(1) Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระ
ผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซื้อประกนั
ความเสี่ยงครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้  ไม่ว่า 
obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดให้
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมี
การช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 
ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

(2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนใน
อตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของ
สินทรพัย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์้างองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกดิ credit event) 

5.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐาน
อื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

(1) มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

(2) ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิง
เสื่อมเสยีไป 

(3) ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ขอ้ก าหนดพเิศษ 

1. ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนตอ้งม ีportfolio duration ในขณะใดๆ < 92 วนั 

2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรอื
คู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึ่งรฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตราสารนัน้) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse 
repo)  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending)  หรอื ธุรกรรมประเภท derivatives  ต้องม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง แลว้แตก่รณี ดงันี้ 

2.1. ม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 

2.2. ม ีcredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 

2.3. ม ีcredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

3. มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหรอืถอืครองทรพัยส์นิทีม่สีภาพคล่องสงูดงัต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกนั ≥ 10% ของ NAV 

3.1 เงนิสดสกุลเงนิบาท 
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3.2 เงนิฝากสกุลเงนิบาทใน ธพ. หรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากประจ าหรอื
เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF 

3.3 ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ 

3.4 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกนิ 1 ปี 

4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกันต้อง ≤ 50% ของมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิ และ บริจดัการต้องมีมาตรการป้องกันป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (currency risk) เต็มจ านวน
ตลอดเวลาทีม่กีารลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ทีม่ ีunderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

           2.    ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดย
วธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้
แนวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการ
ด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมติ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศทีม่ี
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE  

กองทุนมนีโยบายการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขดงันี้  

   1.  มกีารลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ 

1.1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากอสิลาม  

1.2 ตราสารหนี้ที่มีก าหนดวันช าระหนี้  ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ทัง้นี้ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ  
     หรอืตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินท านองเดยีวกบัหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 

1.2.1 พนัธบตัร  

1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั  

1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  

1.2.4 B/E  

1.2.5 P/N 

1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้กู ้ 

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ 

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงานก าหนด 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนอื่นของส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในขอ้ 2 ประเภท
ของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึง่มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีที่เป็น B/E หรอื P/N ทีม่เีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อ  
 น ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ ายุติธรรม โดยข้อมูล   
 ดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

 2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลั
หรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามที่
ระบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ MMF อ่ืน  

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้  

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ  

    1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

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

         1.1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้  

     1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีาร
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ทีเ่ป็นสมาชกิสามญั  
                           ของ IOSCO  

     1.1.2.3 ในกรณทีี ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่  
                           ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนราย 
                           ย่อยของประเทศนัน้  

         1.1.3  ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ ทัง้นี้ ตาม  
                  รายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด  

         1.1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกูย้มืไว ้  
                  เฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บั  
                  การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

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

     1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  
                           product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  
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    1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  

 ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและ  
 ชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรพัย์สนิที่ไม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro   
 rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

    1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง
ไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็นกรณีที่มคีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล 
เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

              ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

9. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 8 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน ดงัน้ี    

1.    ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงันี้ 

      1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

      1.2 อตัราดอกเบีย้ 

      1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

      1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

      1.5 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้  ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ Underlying ที่เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

 2.    เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

 2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

 2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

 (1)  derivatives on organized exchange 

 (2)  OTC derivatives ดงันี้ 

        2.3 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที ่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
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derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

     2.4   ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที ่
            กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที ่ส่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้
ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอื
ปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(1)  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

     1.1ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

     1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2 (1) ขอ้1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามข้อ 3.2 (1) ข้อ 1.1 และ ข้อ 3.2 (1) ข้อ 1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

(2)  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

(3)  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2 (1) และ 3.2 (2) ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

     3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

     3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั ้นโดยตรง 
                      แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทัง้นี้  หาก 
      ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้ง 
      ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

     3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

     3.5 ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลาย 
          อย่างดงันี้ 

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

   (2) ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ ์
       สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

   (3) ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5 (2) 

     3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนี เงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดย ใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน 
           ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่  บริษัทจัดการแสดงให ้
          เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้ง 

ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
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ในกรณีที่บรษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนในderivatives 
ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิทัจดัการทราบทุกวันที ่15 และวนัสุดท้ายของ
แต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้ง
มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

(1) Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถใน
การช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสีย่งมภีาระ
ผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมผีลให้ขอ้ตกลงซื้อประกนั
ความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า 
obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะ
มีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

(2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงของสนิทรพัย์อ้างอิงที่เกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์อา้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนใน
อตัราคงทีห่รอือตัราลอยตัวทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณี
ไม่เกดิ credit event) 

7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐาน
อื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

(1) มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

(2) ไม่มขี้อก าหนดที่ท าให้สทิธิที่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิง
เสื่อมเสยีไป 

(3) ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ขอ้ก าหนดพเิศษ 

1. ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนตอ้งม ีportfolio duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 

2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรอื
คู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึ่งรฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตราสารนัน้) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญัญาขายคนื (reverse 
repo)  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending)  หรอื ธุรกรรมประเภท derivatives  ต้องม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง แลว้แตก่รณี ดงันี้ 

2.1. ม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 

2.2. ม ีcredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 
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2.3. ม ีcredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

3. มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหรอืถอืครองทรพัยส์นิทีม่สีภาพคล่องสงูดงัต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกนั ≥ 10% ของ NAV 

3.1 ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากประจ าหรอืเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

3.2 ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนซึ่งมคีวามเสีย่งเกี่ยวกบัต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกนัต้อง ≤ 50% ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิและ บรจิดัการต้องมมีาตรการป้องกนัป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (currency risk) เตม็จ านวนตลอดเวลาที่มกีาร
ลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ทีม่ ีunderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

  3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการ
ลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

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 ก รณี มี  credit rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ  investment grade แ ต่ ต ่ า ก ว่ า  2 
      อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 
 

ไม่เกนิ 15% 

(หรือ ไม่ เกิน  10%  เมื่ อ เป็นการลงทุ น ใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ 
National Scale ซึ่ ง ป ร ะ เท ศ นั ้ น ต้ อ ง ม ี
Sovereign rating อยู่ ในระดับที่  Investment 
grade) 

5 ตราสารหรอืสญัญาดงันี้ 

5.1   ตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.1.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 

5.1.2  ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอยีดตามแบบ 
filing 

5.1.3  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบุคคลดงันี้ 

5.1.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั 

5.1.3.2 ธนาคารออมสนิ 

5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2)   น ้ า ห นั ก ข อ งท รัพ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.1.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.1.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง 

          ประเทศไทย  

5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.1.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.1.3.9 บล. 

5.1.3.10 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ เป็นสมาชกิ 

5.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกบั
บุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.10 

5.2   reverse repo 

5.3   OTC derivatives 

6 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 5 (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 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้  แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน   
 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 ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส ัง่จ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธนาคารพาณิชย ์

1.3  บรษิทัเงนิทุน 

1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญ ชี  เว้นแต่ เป็ น  MF ที่ มีอ า ยุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน 

-    อัตราข้างต้นไม่ ใช้กับ  MF ที่อายุ
กองทุน  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทัง้นี้ 
เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรอื derivatives) 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน 

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี้ 

(ไม่รวมถึงเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน และทรพัย์สนิที่กองทุนได้รบัโอนกรรมสทิธ ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรอื securitieslending หรอื derivatives) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 ตราสารดงันี้ (total SIP) 

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที่  1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก 
     ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

6 ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1  ตรสารกึง่หนี้กึง่ทุน 

6.2  ตราสาร Basel lll 

6.3  Derivatives ทีม่ ีUnderlying เป็นตราสารตาม 6.1-6.2 

ไม่เกนิ 20% 

7 Derivatives ดงันี้ 

7.1 Hedging Limit : การเข้าท าธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด  
     ความเสีย่ง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 
limit 

 ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III ของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่้
ออกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิ
ล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมา
รวมกบัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ย
กไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่ ี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบ 
 ก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อก  
 ตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า  
 การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อก   
 รายนัน้ เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสาร  
 ไดม้กีาร ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ   
 (bond  issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย  
 โครงการ 

1.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็น 
       ตราสารทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit rating อยู่ในระดบั 
       ต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating  
       ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ  
       บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า 
       การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  
       เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing  
       ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance  
       program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 

1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 

    10. สถาบันการเงิน ระห ว่างประเทศที่ป ระเทศไทย 
         เป็นสมาชกิ 
    11. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะ 
         ท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.)  

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
  หรอืกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
  (1) การลงทุ น ในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณ ะ 
       ค รบ ถ้ ว น ดั งนี้   โด ย ได้ รับ ค ว าม เห็ น ช อบ จาก 
       ส านักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดล้งทุนในทรพัยส์นิเพื่อกองทุนรวมตลาดเงนิ โดยมอีายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิทีล่งทุนซึ่งไดจ้ากการค านวณค่า
ตามมาตรฐานสากลไม่เกนิกว่า 92 วนั แต่ต่อมาอายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดตดิต่อกนั
เป็นระยะเวลา 5 วนัท าการโดยไม่ไดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนดงักล่าว และสาเหตุที่ไม่สามารถด ารงอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุน
ดงักล่าวตามที่ก าหนด รวมทัง้จดัส่งรายงานต่อส านักงานก.ล.ต.รวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 3 วนัท า
การนับแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานดงักล่าวไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ด าเนินการแก้ไขใหอ้ายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกนิ 92 วนั ภายในโอกาสแรกโดย
ค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิ 30 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว เวน้แต่ใน
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1 (2) หรอื บริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 
บรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้อง
สง่รายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม แล้วแต่กรณี ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ทัง้นี้ ในการจดัส่งรายงานดงักล่าว
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการแทนได ้

(3)   จดัท ารายงานเมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิทีล่งทุนดงักล่าวได ้โดยใหร้ะบุอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่
ลงทุนดงักล่าวของกองทุนรวมและวนัทีส่ามารถแกไ้ขได ้และด าเนินการตามขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิที่ลงทุนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิห้
ครบถว้นดงัต่อไปนี้  ทัง้นี้ โดยไม่ตอ้งค านึงว่าระยะเวลาตามขอ้ 1 (2) ไดล้่วงพน้ไปแลว้หรอืไม่  

(1) จดัท ารายงานเมื่ออายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกนิกว่า 4 เดอืน และทุกครัง้ทีเ่พิม่ขึน้เกนิ 1 เดอืน 
ตามล าดบั โดยรายงานดงักล่าวใหม้สีาระส าคญัตาม ขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

(2) ด าเนินการตามขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจน   
    เป็นเหตุใหข้าดคณุสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงาน
ไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า    
     30 วนันับแตว่นัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที ่  
เกดิกรณีดงักล่าว 

3.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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(1)     จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)     ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สนิที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนดเวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 4 

(3)     แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่
ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แตเ่ป็นกรณตีามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

  (ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วน
ที ่3 

  (ข) ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม   
              ขอ้ (3) (ก) 

(4)     เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูล
เกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้
และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตามข้อ (3) บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลตามขอ้ (4) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการ   
         ผ่อนผนัจากส านักงาน 

  (ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ   
  เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ 
  ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

 4.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวขอ้ง แต่
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

5.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 2(2) หรอืข้อ 3(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัท
จดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 
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ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1)  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถงึประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีล
ใช้บังคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

• การพจิารณาร่างหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานไดร้บัรองถงึความถูกต้องของขอ้มูล
ในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้ 

• บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบรษิทัจดัการเช่นเดยีวกนักบัที่บรษิทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อ
กองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีะบบงานที่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ผู้
ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอยีดขอ้มลูการลงทุนเพื่อบรษิทัจดัการไดท้ีท่างเวบ็ไซต ์www.principal.th   

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบรษิัทจดัการ ดงันัน้ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซิเพลิ จ ากดั จงึไม่มภีาระผูกพนัในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนันี่ มารเ์กต็เพื่อการเลี้ยงชพี ทัง้นี้ ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อ
การเลีย้งชพี ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานะทางการเงนิหรอืผลการด าเนินงานของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• ผูล้งทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีใหเ้ข้าใจ รวมทัง้สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและขอรบัคู่มอืภาษีไดท้ี่
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตร
ประจ าตวัของบุคคลดงักล่าวทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

• หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญันี้ เป็นเพยีงการสรุปใจความส าคญัของหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการเพื่อความกระชบัและเขา้ใจง่ายเท่านัน้ 
ทัง้นี้ ในการบรหิารจดัการกองทุน บรษิทัจดัการจะยดึตามรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ในกรณีทีผู่ล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ ผูล้งทุนสามารถขอหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ 
จ ากดั หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (Connected Person) และการลงทุนตาม
อตัราส่วนที่ก าหนดในวตัถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืโดยผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เนตของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บรษิัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได ้โดยจะต้องปฏบิตัติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษิัทจดัการ
ลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบ เพื่อทีบ่รษิทัจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย์ของ
พนักงานได ้

• บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลแนวปฏบิตัใินการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน 
เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ถึงและรบัทราบขอ้มูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดที่ website ของบรษิัท
จดัการ www.principal.th ทัง้นี้ผูล้งทุน สามารถขอตรวจสอบขอ้มลูการลงทุนเพื่อกองทุนรวมไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการขา้งตน้ 

• กองทุนรวมอาจ/หรือ มีการกระจุกตวัของการถือหน่วยการลงทุนจากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยการลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยสามารถ
ตรวจสอบขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ(www.principal.th) 

• บรษิทัจดัการและ/ หรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน เพิม่เตมิจาก
ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูล้งทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงาน
ทีม่อี านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรอืภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
ของประเทศไทย และประเทศอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิตั ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ  ทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนมหีน้าที่ต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการ
พสิูจน์เพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนมหีน้าที่
แจง้การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกบัการรูจ้กัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพสิูจน์ทราบลูกคา้ (CDD) ให้บรษิัทจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัขิองกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิทัจดัการและหรอืผูส้นับสนุน
การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชเีพื่อใชบ้รกิารใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดมิ 
และการทบทวนขอ้มลูลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ ตามทีห่น่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง 

• ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ และรบัหนังสอืชี้ชวนและโครงการและขอ้ผูกพนัได้ที่บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ท ีทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


