
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเล้ียงชีพ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วยหากไม่ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนั 
• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน 

และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รบัภายในก าหนด เวลา มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพ่ิมและ/หรือเบี้ยปรบัตาม
ประมวลรษัฎากร 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ี
ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี

ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
•  การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

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

•  ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
                              ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 12 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
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ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี 

Principal SET100 Retirement Mutual Fund 

  PRINCIPAL SET100RMF 

ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน  

อายุโครงการ  ไม่ก าหนด 

ลกัษณะพิเศษ  กองทุนรวมดชันี, กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

นโยบายการลงทุน  กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ SET100 เพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนที่มนีโยบายการลงทุนในหุ้นที่
เป็นส่วนประกอบของดชันี SET100 รวมถึงหลกัทรพัย์ที่อยู่ในระหว่างการเข้าหรอืออกจากการ
เป็นสมาชิกของดัชนี  SET100 กองทุนเปิดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี Net 
Exposure ในตราสารทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรบั (Passive Management 
Strategy) เพื่อใหก้องทุนมผีลตอบแทนใกล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันีอา้งองิ (SET100 Index) 

เงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอื กองทุนจะน าไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ หรอืเงนิฝาก 
และในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรอื
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรอืเห็นชอบ
ให้กองทุนลงทุนได ้รวมถึงกองทุนอาจพิจารณาท าธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

อย่างไรก็ด ี กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อสรา้งผลตอบแทนของ
กองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิ ง (SET100 Index) โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข  อื่นๆ ทา้ยขอ้ 3.3 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) รวมถงึตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) และตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ไม่ม ี

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครัง้
แรก 

 1,000.00 บาท 

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครัง้
ถดัไป 

 ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุน
รวม 

 16 พฤศจกิายน 2553 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  25 พฤศจกิายน 2553 

   

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

สรปุขอ้มูลกองทุน 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

     ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน 
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2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• เหมาะกบัเงนิลงทุนระยะยาวทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีใ่กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันีอา้งองิ (SET100 Index) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการเลีย้ง
ชพีหลงัเกษยีณอายุของผูถ้อืหน่วยลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากผูล้งทุนปฏบิตัติาม
เงื่อนไขการลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรบัคู่มอืภาษไีดท้ีบ่รษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุน  
 และท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 

• เหมาะกบัผูล้งทุนระยะยาวทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีใ่กล้เคยีงกบัผลตอบแทนของดชันีอา้งองิ (SET100 Index) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ  
 การเลี้ยงชพีหลงัเกษียณอายุของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  1,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่30 พฤศจกิายน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงของดชันีอา้งองิ (SET100 Index) กล่าวคอืหากดชันีอา้งองิ (SET100 Index) มกีารปรบัตวัสงูขึน้ อาจส่งผลใหม้ลูค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนปรบัสงูขึน้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากดชันีอา้งองิ (SET100 Index) มกีารปรบัตวัลดลง มลูค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนอาจปรบัลดลงดว้ยเช่นกนั 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่ระบไุวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไม่ปฏบิตัติาม
เงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 

• ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น 
และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

กองทุนรวมใชด้ชันี SET100 Total Return Index (SET100 TRI) เป็นเกณฑม์าตรฐานในการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุน   

กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดทีไ่ม่ก าหนดอายุโครงการ ผูล้งทุนสามารถท าการซื้อขายไดทุ้กวนัท าการของบรษิทัจดัการ แต่การขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีเพื่อไม่ตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บั รวมถงึช าระเบี้ยปรบั และ/หรอืเงนิเพิม่ (ถา้ม)ี นัน้ 
จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนทีก่ฎหมายภาษอีากรก าหนด ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนดงักล่าวก่อนการ
ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย 
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      9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

                   ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น.  
โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
 และผูส้นับสนุนการชายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
 ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุน 

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 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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 ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.  

หากบรษิัทจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ / หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
กบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดย
ปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมใน
อเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

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

3.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุตามข้อ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2)             ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าว
แทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 
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9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได้ทุกวนัท าการ ตัง้แต่
เวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการตัง้แต่เวลา
เริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

                10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบั
ซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทนุทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แตไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 
10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

 11. การไม่ขายไมร่บัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัไว้แล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะใน
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กรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่า งประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ ง   
   ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอนั
เนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 
วนัท าการ 

(6)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

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

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้  

 11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้  บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บริษทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกนิ 20 
วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

•       ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป 

•       ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูล
มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักลา่วขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14.  ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด 

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

         Website: www.principal.th 

 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

 

 

 

2. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์(Company Risk) คอื ความเสีย่งอนัเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์
แต่ละตัวในตลาดหลักทรพัย์ฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทเอง โดยได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ 
ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อบรษิทัใดบรษิทัหนึ่งหรอืต่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันี SET100 รวมถึงหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระหว่าง
การเขา้หรอืออกจากการเป็นสมาชกิของดชันี SET100 ที่มผีลการประกอบการและฐานะทางการเงนิอยู่ในเกณฑ์ด ีโดยจะท าการวเิคราะห์ตดิตาม
ข้อมูลผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสารนัน้ๆ อย่างสม ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยส าคัญ ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณา
ปรบัเปลีย่นหลกัทรพัยท์ีล่งทุนอย่างเหมาะสม 

3. ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตัวเพิ่มหรือลด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ 
การเมอืง ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร หรอืการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถงึความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  

แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนมนีโยบายสร้างผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัดชันีอ้างองิ จงึไม่สามารถลดความเสีย่งของตลาดไดม้าก เช่น 
ในกรณีทีด่ชันีตลาดหลกัทรพัย์ฯปรบัตวัลดลง ราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนจะปรบัตวัลดลง ซึ่งจะส่งผลไดผ้ลตอบแทนของกองทุนลดลงใกล้เคียง
กบัดชันีอา้งองิ 

4. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสาร หรอื
คู่สญัญาในการท าธุรกรรม มผีลการด าเนินงานและฐานะการเงนิทีด่อ้ยลง จงึขาดสภาพคล่องทีจ่ะจ่ายเงนิตามภาระผกูพนัเมื่อครบก าหนดเวลา ส่งผล
ใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัช าระดอกเบีย้และเงนิตน้ตามเวลาทีก่ าหนดไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทีผู่อ้อกมฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คงและไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในอนัดบั 
Investment Grade จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ดงันัน้ กองทุนนี้จงึมคีวามเสีย่งใน
เรื่องความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑต์ ่า 

5. ความเส่ียงท่ีคู่สญัญาในการท าธรุกรรมไม่สามารถท าตามข้อสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ (Counter Party Risk) คอื ความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตรา
สาร หรอืคู่สญัญาในการท าธุรกรรม มผีลการด าเนินงานและฐานะการเงนิทีด่อ้ยลง จงึขาดสภาพคล่องทีท่ าตามภาระผกูพนัเมื่อครบก าหนดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง บรษิัทจดัการมเีกณฑ์ที่ชดัเจนในการคดัเลอืกคู่ค้าในการซื้อขายหลกัทรัพย์ และ/หรอืท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
โดยจะซื้อขายหลกัทรพัย์กบับรษิทัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืเพื่อลดความเสี่ยงจากการทีคู่่สญัญาในการท าธุรกรรมไม่สามารถท าตามขอ้สญัญาที่ตกลงกนั
ต ่า 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่าย
จากการซื้อหรอืขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน 
ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วน
การลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุนสภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่ก็บจรงิไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน
อตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใช้เครื่องมอื 
swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเช็คที่เรยีกเกบ็ไม่ได้นัน้ ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงานก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้
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5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคัญ และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มกีารใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ที่บรษิทัจดัการก าหนด โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมอือื่นด้วย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิบัติกบัค าสัง่ที่ ได้จาก 
Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบั
เครื่องมอือื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่
ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ได้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period 
สูงสุดที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจพจิารณา
ปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่งทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบ
สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว RedemptionGate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการ
ซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงนิค่าขายคืนทัง้
จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป 
รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ส่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น
ออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอืได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและ
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใช้เครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า  Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่้างอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 
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4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่
มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ 
สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอื
ปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็น
ตน้ 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดู แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ือง 
จากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า  
    จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

   (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 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 าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
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 หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกิจรายย่อย 

• 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 และมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (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 

• คุณนันทนชั กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

         5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

ประสบการณ์ท างาน 

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

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

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

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

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

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

•   คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ 

   ประวตักิารศกึษา 

    พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

     พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประสบการณ์ท างาน  

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

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

  พ.ศ. 2557 - 2558   นักวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

  ประวตักิารศกึษา 

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

  พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประวตักิารท างาน 

  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2560 - 2561   ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
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  พ.ศ. 2559 - 2560   นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

  พ.ศ. 2557 - 2558   วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

• คณุสิทธิการย ์พงษ์พฒันศึกษา, CFA 

  ประวตักิารศกึษา 

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

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

       ประวตักิารท างาน 

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

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

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

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

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

•     คณุสุปรด์ิี สุวพนัธ,์ CFA 

 ประวตักิารศกึษา 

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

 พ.ศ. 2549 - 2553                     ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประสบการณ์ท างาน 

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

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

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

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

•      คณุปฐมพงษ์ เรืองคณารกัษ์ 

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

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์(02) 727-4000 
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นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

  ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

  ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล   
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

  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. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 0.738 0.738 0.738 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.86 0.642 0.642 0.642 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 0.021 0.021 0.021 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 0.075 0.075 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.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.253 0.167 0.167 

o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.244 0.161 0.152 

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.009 0.006 0.015 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด** 

(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้       

 
0.991 0.905 0.905 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.13 0.08 0.10 

 
หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย
ทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 51.28 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -40.09 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร             2,621,605.00   11.23  

  หมวด พาณิชย ์             2,195,935.60   9.41  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง               705,600.00   3.02  

  หมวด บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง                 91,390.00   0.39  

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์               228,250.00   0.98  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค             6,625,686.60   28.38  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์             1,020,982.50   4.37  

  หมวด อาหารและเครือ่งดื่ม             1,139,216.25   4.88  

  หมวด การแพทย ์             1,214,465.00   5.20  

  หมวด วสัดุอตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร                 86,832.00   0.37  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร             1,970,248.98   8.44  

  หมวด ประกนัภยัและประกนัชวีติ                 98,175.00   0.42  

  หมวด สื่อและสิง่พมิพ ์                 99,608.40   0.43  

  หมวด บรรจุภณัฑ ์               414,375.00   1.78  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์               839,123.00   3.59  

ตารางคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์             1,368,068.00   5.86  

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ               123,750.00   0.53  

  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส ์             2,273,935.00   9.74  

  หมวด ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญั                 22,120.72   0.09  

 เงนิฝากธนาคาร                178,084.61   0.76  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่  660,170.21   2.83  

 หนี้สนิอื่น  (635,308.41)  (2.72) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ             23,342,313.46    100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
  

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 178,084.61 0.76 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 
เงนิฝากธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 178,050.04 178,084.61 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) เกณฑม์าตรฐานทีใ่ชปั้จจุบนั คอื ดชันี SET100 TRI Index 100.00%                

 *  NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2565 

 -  ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(25 พ.ย. 53) 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (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) 19.4203* 19.5115 19.3388 18.6221 19.3268 18.9082 13.5593 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
SET100 เพื่อการเลีย้งชพี 

5.68% -0.53% -1.14% 7.20% 0.16% 0.51% 3.66% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 6.52% -0.31% -0.88% 7.35% 1.19% 1.11% 4.36% 
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ภาคผนวก 1 

          1.   รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.1 วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษ ี

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ SET100 เพื่อการเลี้ยงชพี สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวน
ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน รวมถงึคู่มอื
ภาษี ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนั
และเวลาท าการตามปกตขิองบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมถงึเรยีกข้อมูลผ่านเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ (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 SET100 เพื่อการเลี้ยงชพี ไดท้ี่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น.  

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) ซึ่ง
เป็นมลูค่าทีย่งัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2) ผูจ้องซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บรษิัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไดส้่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูจ้องซื้อพรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูจ้อง
ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสาร
ที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอื
ว่าผูจ้องซื้อไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/
หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ให้ผูจ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้
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จองซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิี่
จะไม่รบัค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1)   ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยช าระ
เป็นเงนิสด เงนิโอน เช็ค ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดที่บรษิัท
จดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือ
ดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่จองซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค หรือดราฟต์นัน้ เพื่อ
ความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ในวนัท าการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน
เท่านัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้นี้ ขึน้กบัดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วย
ลงทุนในอนาคต ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้รบัการจองซื้อ
หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ผูล้งทุนทีป่ระสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้อง
ยื่นหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคาร
เจ้าของบญัชแีล้ว จะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบทางไปรษณีย์หรอื
ดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่ง
ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในวนัที่จองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม บรษิัทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื จะด าเนิการยกเลกิรายการจองซื้อนัน้ และแจง้ใหผู้้
ส ัง่ซื้อทราบ ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได ้แต่ตอ้งอยู่
ในระยะวนัและเวลาของการเสนอขายครัง้แรกทีก่ าหนด 

(5)  ในการช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วย
ลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จ านวน จะหกัลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบริษัทจดัการกองทุน
รวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจจะด าเนินการให้มี
การหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(6)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการจองซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิคา่จองซื้อหน่วย
ลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้วจะเพกิถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัิจากบรษิัทจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(7)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
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จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(8)  บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝาก
ทีบ่รษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้าม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเข้า
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

1.2.2.2 จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบัตรประชาชน รวมทัง้
หนังสอืยินยอมให้หกับัญชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-6869595 ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง ในระยะเวลาทีเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธิให้ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนต้องท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติของบริษัทจดัการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการ
สุดทา้ยของระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุน 

(3) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของ
บรษิัทจดัการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพัน
บาท) และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการตอ่วนั 

ข)  การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ 

(2) ค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมตัิ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีก
เกบ็ 

(3) บริษัทจัดการจะหักเงินตามจ านวนเงินที่จองซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ 
(ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ หากเงนิใน
บญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิ
จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อนัน้ 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 
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(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทั
จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หาก
เกิดข้อผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้ือ
หน่วยลงทุน 

1.2.2.3 จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอก
แบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อ
ขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสือยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 
เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใชแ้ละรหสัผ่านให้กบัผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก 
ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบัเป็นรหสัผ่านใหม่
เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์
“www.principal.th” ของบรษิัทจดัการได้ตลอด 24 ชัว่โมง ในระยะเวลาที่เปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ต้องท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ ให้เสรจ็
สมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อหน่วย
ลงทุน 

(4) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัท
จดัการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) 
และไม่เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบบก าหนด ซึง่เป็นมูลค่าทีย่งัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการตอ่วนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ 

(2) ค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนเตม็จ านวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแลว้ ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง
ของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บริษัทจัดการจะหักเงินตามจ านวนเงินที่จองซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ 
(ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ หากเงนิใน
บญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิ
จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อนัน้ 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
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สามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทั
จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน 

1.2.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนตามทีจ่องซื้อและไดช้ าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
เตม็ตามจ านวนแล้ว ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บั
ช า ร ะ บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จ ะ จั ด ส ร ร ห น่ ว ย ล ง ทุ น ให้ ต า ม จ า น ว น เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ช า ร ะ เ ป็ น เก ณ ฑ ์
ยกเว้นในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อโดยใชห้ลกัการ 
“จองซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการจองซื้อและรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีทีม่กีาร
จองซื้อพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสัดส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่องซื้อใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
สัง่ซื้อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

1.2.4 การคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน
นอกเหนือจากกรณตีาม (2) 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิดงักล่าว
เข้าบัญชีเงนิฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดือน
นับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุตโิครงการหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายครัง้แรกเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ที่เกดิขึ้นจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็น
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เช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเน่ืองจากความผดิพลาด
ของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ 
และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

1.2.5 เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

1.2.5.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจดัการ ได้รบัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ
หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ
เป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น 
ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(5) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั
ใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

1.2.5.2 บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้ และรวมถงึหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแล้ว 

1.2.5.3 เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้วปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตัิจดัตัง้และจดัการกองทุนของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิ้นสุดลง เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควรและ
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าให้เหมาะสมกบัค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
จดัการลงทุนต่อไป 

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืลักษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดในโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สุดลง ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ “การคนืเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน” 

1.2.6 การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซื้อหรอืขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการ
เปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 
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(1) กรณีบคุคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลง
นาม 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุใน
หนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

หากขอ้มูลที่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไข หรอืยนืยนัจากผู้
จองซื้อ บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วย
ลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เหน็สมควร  บรษิทัจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อื
หน่วยลงทุนและเป็นผู้มสีทิธทิี่จะไดร้บัเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ด้
จากการขายคนือตัโนมตัิ (ถ้าม)ี  จะต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่
มผีู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ในการอนุมตัิเปิดบญัชรี่วมขา้งต้นได้ไม่เกนิ 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิัทจดัการจะท าการโอนเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิ
ฝากตามทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงค์ไวแ้ก่บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธใินการอนุมตักิารด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี 
รวมทัง้การด าเนินการพสิูจน์ทราบความมตีวัตนของผู้ถอืหน่วยลงทุน/เจ้าของบญัชีเงนิฝาก เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

           2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

2.1 วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษี 

เป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ 2.1. เรื่อง “วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วย
ลงทุน และคู่มอืภาษ”ี 

2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากทีม่กีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิทัจดัการจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วย
ลงทุนทีผู่ซ้ื้อจะไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

ทัง้นี้จะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลคา่
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =  มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการ
ขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

2.2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 
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2.2.2.1 สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจติดต่อสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลี้ยงชพี ไดท้ี่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น. 

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีด
ต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผู้ลงทุนจะต้อง
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื โดยไม่ก าหนดจ านวนขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
มูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) เป็นมูลค่าทีย่งัไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจัดการไม่จ าเป็นต้อง
ประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(2) ผู้สัง่ซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บรษิัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค า
ขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนและใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กต้องครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สัง่ซื้อพรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คืนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได้ ผู้
ส ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความหรือข้อมูล
ตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบรษิัทจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/
หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสิทธทิี่
จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็น
เงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์
เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลข
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โทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการ
ตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เติมบญัชจีองซื้อหน่วย
ลงทุนในอนาคต ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2) กรณีช าระค่าเงินค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรอืเงินโอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 
ผ่านระบบธนาคารทางโทรศพัท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment 
ของธนาคารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณ
ได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้
บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน
เป็น เกณฑ์ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุ น โดยบริษัทจัดการจะคิด
ค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” การท ารายการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนใหถ้ือเป็นรายการของ
วนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อถดัไป
นัน้ 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดแ้จ้ง
การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติด
ประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(3) ผูล้งทุนทีป่ระสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้อง
ยื่นหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลังจากบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคาร
เจ้าของบญัชแีล้ว จะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบทางไปรษณีย์หรอื
ดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4) กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคารในวนัท า
การซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท า
การซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีร์ริง่เชค็ของแต่ละธนาคาร ในวนัท า
การซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วย
ลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดแ้จ้ง
การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติด
ประกาศไวท้ี่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้า
ม)ี 
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(5) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรือดราฟต์ ซึ่งไม่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือ
ว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(6) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงนิจนเตม็จ านวน 
จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนัก็
ได ้

(7) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการสัง่ซื้อ และได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้วจะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการ
พจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณ ี

(8) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดร้บัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บรษิัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื จะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(9) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถัดจากวนัท ารายการซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้ 

2.2.2.2 สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ี่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบัตรประชาชน รวมทัง้
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-6869595 ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง 

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของ
บริษัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาท) และไม่เกนิกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับัญชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. 
ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อหน่วย
ลงทุนใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้น
วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีก
เกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ (ระบบ 
ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ หากเงนิในบญัชไีม่
เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถัดจากวนัท ารายการซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้ 

 ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทั
จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิ
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผู้ถอืหน่วย
ลงทุน 

2.2.2.3 สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอก
แบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อ
ขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 
พร้อมส าเนาบัตรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยินยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 
เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใชแ้ละรหสัผ่านให้กบัผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 
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(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก 
ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบัเป็นรหสัผ่านใหม่
เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์
“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัท
จดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) และ
ไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. 
ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อหน่วย
ลงทุนใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้น
วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งของ
ธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ 
ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ หากเงนิในบญัชไีม่
เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถัดจากวนัท ารายการซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทั
จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ไดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน 
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2.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะท าการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวันท าการถัดจากวันที่มีการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่สัง่ซื้อ และได้ช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิที่
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ยกเว้นในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึ่งในกรณีดงักล่าวบรษิทัจดัการ
จะจดัสรรตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อโดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวน ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจัดสรร
ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรร หรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแตบ่างส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบัการผ่อนผัน
ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะ
เพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
เสรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า
บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนั
ท าการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่
การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการ
จะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติม วธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ
ส านักงาน 

2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

2.5.1 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจดัการได้รบัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น
การฟอกเงนิ เป็นตน้ 
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(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามเรื่อง “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ” เรื่อง “การไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน”  เรื่อง “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอื เรื่อง “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการ
ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และ
วธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่
บริษัทจัดการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน
และชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

2.5.2 บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอียด และ 
วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้ และรวมถงึหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแล้ว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่าง
จากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลา
ในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

            6.3    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

        สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.4.1 ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณ
ราคารบัซื้อคนื โดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บัการรบัรอง
โดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี้จะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลคา่หน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  =   มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

3.4.2 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. โดยตอ้งกรอกขอ้ความในใบค าสัง่ขาย
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คนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจ านงใหค้รบถว้นชดัเจน และจะตอ้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่
ตอ้งการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(2) ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
ไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทั
จดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรอืบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดงตนอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ส าหรบัผูถ้อืหน่วย
ลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะตอ้งแสดงถงึเอกสารส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการขายคนื ในใบค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอื ขายแล้วท าใหค้งเหลอืต ่ากว่าจ านวนทีต่ามเงื่อนไขกองทุนก าหนด 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท า
รายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งใน
ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

3.4.3 การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยน าฝากเงนิดงักล่าว
เขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อม
สัง่จา่ยเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคตตามที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึ
ขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่าง
จากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาใน
การใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทั
จดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

3.9.1 กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีน
ครบถว้น ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จน
ครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

3.9.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีาร
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีแล้ว 

           4.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่นทัง้ที่อยู่ภายใต้การ
บรหิารจดัการของบริษัทจดัการ หรอืบรษิัทจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าซึ่งรบัมาจากกองทุนรวมอื่น
ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าที่
ศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน มดีงันี้ 

1)   บรษิทัจดัการ 

2)   ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)   ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)   อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิีการ และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) 

4.1 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

4.1.1 “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัท
จัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี แลว้น าไปช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

4.1.2    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้ใน
กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางที่ดี
ต่อกองทุนเปิดและผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ บรษิัท
จดัการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ ประกาศผ่าน 
www.principal.th 

4.1.3 ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนัท าการ
ก่อนหน้าจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้ เมื่อกองทุนเปิด
ปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

4.1.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มูลการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแล้วเท่านัน้ 

4.1.5 บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถัดจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเขา้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี        38 

4.2 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

4.2.1 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ SET100 เพื่อการเลี้ยงชพี 
ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอยีดต่างๆ ในแบบค าสัง่ท ารายการทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดย
ระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้
จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

ในกรณีที่เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดการท ารายการ
เฉพาะที่ระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต บรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการต่อไป 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได ้หากรายการ
ดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดท้ ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แล้ว 
ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท า
รายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่
วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

4.2.2 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธกิารใหบ้รกิารผ่านช่องทางนี้เฉพาะการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิอง
บรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th 
หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ทีบ่รษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้ม
ส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้
บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสม
โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด
ปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจาก
กองทุนเปิดตน้ทาง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท า
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รายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่
วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาด
จากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้ว
เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.2.3 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธกิารใหบ้รกิารผ่านช่องทางนี้เฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะ
จดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต์ “www.principal.th” 
ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด
ปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจาก
กองทุนเปิดตน้ทาง 

(5) ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท า
รายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่
วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก
ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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4.3 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด 
ให้ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 
15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนในวนั
ท าการซื้อขายถดัไป 

4.4 ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

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

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณเีป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ณ  สิน้วนั
ท าการรบัซื้อคืนที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ได้รบัค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนัท าการขาย
ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้ามี) ไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี  

4.5 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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ภาคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆโดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการ
ด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของส่วนที ่2 –    
   ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนใน   
   ประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้  

   1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

   1.2 สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ี
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได)้  

   1.3 มขีอ้มลูเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอันเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

    2.1 ในกรณีที่ เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่ อช าระหนี้การค้า B/E หรือ    
          P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

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

       ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  
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1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร   
       TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้   
       (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป  
          ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  

1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป  
          ตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4 มีก ารลงทุ น ใน  derivatives ที่ เป็ น ไปต ามหลัก เกณฑ์  global exposure limit ขอ ง  
          กองทุนนัน้  

1.1.3 ในกรณี ที่ กองทุ น รวม ฟีดเดอร์ ไปลงทุ น ในห น่วย  CIS ของ MF MF ดังกล่ าวต้อ งไม่ ใช่  
        กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

   1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร   
       TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

 ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

 ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญาตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2 บรษิทัเงนิทุน 

1.3 บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4 บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5 บรษิทัประกนัภยั 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.7 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8 นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้  

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2 B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

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

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

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

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 
Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนั
แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  

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



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี        44 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม 
Reverse Repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

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

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูคา่หลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการตอ้ง
เรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า Reverse 
Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมา
ดงักลา่วเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ
ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 
หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญา
ซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการ
จะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี
อยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย์ 

1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัย์
ที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้  
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3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

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

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

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้ง
เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้
บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

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

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer 
Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้
ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 
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4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้  

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณชิย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผูค้า้ 
derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั
ตา่ง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
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3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 
3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื
สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

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

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค
ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule)  

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

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

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

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณทีีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
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7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ใน
ฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อ
เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่
เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีง
รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการที่
ผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
อา้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกดิ credit event) 

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

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ: ไม่ม ี

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม:  

 บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม   
 ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด 
 ทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ข 
 เปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน 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 กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

     แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี        49 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่เกนิ 20% 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น
ประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอื
ผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้ง
ม ีSovereign rating อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม 
 กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ 
 ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

 5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

 5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 
ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 

1. 10% หรอื 

2. น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน ใน Benchmark + 
5% 

  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)          

 รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  

(1)  10% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิใน benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

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

6.3 หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.4.1 เป็นตราสาร Basel III            

6.4.2 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

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

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ
ไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2  

6.5 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade 

6.5.1 Reverse Repo 

6.5.2 OTC Derivatives  

 6.6 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.6.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า 
แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด  

 6.7 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุน
ในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าแล้ว แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะ
ตาม 6.6.1 

 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 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 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว   

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

     ใน Benchmark + 10%   

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  

2. Derivatives on Organized Exchange  

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้
ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives)    

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น 
MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ
กองทุน 

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2.1 B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมี
เงื่อนไขใหM้Fสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่
หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single 
entity limit) 

2.3.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่
ม ีcredit rating  

  

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25%  

4 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

5 หน่วย Property ไม่เกนิ 20% 

6 หน่วย Infra ไม่เกนิ 20% 

7 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lll ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อ
ทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-
investment grade / unrated)  

ทุกประเภทรวมกนั 

ไม่เกนิ 15% 

  

หมายเหตุ :  ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 
limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

8 derivatives ดงันี้ 

8.1   การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
(hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

8.2   การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่
เพื่อการลดความเสีย่ง  (non-hedging) 

global exposure limit 

8.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซอ้น 

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

8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนในderivatives โดยมลูค่า
ความเสยีหายสงูสุด   (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็น
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ดงันี้ 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น  หมายความว่า  การลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซอ้น (complex 
strategic investment) หรอืการลงทุน ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่
มคีวามซบัซอ้น (exotic derivatives) 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทั
รวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) หนี้สินทาง
การเงินของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงนิที่ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มูลที่
มกีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิ
ตามที่เปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่
ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่
เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้
เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และม ี
credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บั
กรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 

1.  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2.  ธนาคารออมสนิ 

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9.  บล. 

10.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

11.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.)  

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้
แต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน  
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ทีอ่อกหน่วย
นัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน  
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards 
(IFRS) หรอื United States GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน เป็นเหตุให ้ 
 ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่ง  
     ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั   
     จดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า   
     90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  
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ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลูตาม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ   
     ลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั    
     แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้  

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3  

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี  
     ตามขอ้ (3) (ก)  

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัสง่รายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

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

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั   
     การผ่อนผนัจากส านักงาน  

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ  

3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

  4.   ในกรณทีีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป  
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และ
ตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แล
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ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าว
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิีการอื่นๆ ตามที่
บลจ.ก าหนด  

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ  
     ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท   
     ของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ด
ทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีล
ใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 



 

 

 



 

 

 
 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระ
ผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเล้ียงชีพ ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพ
รินซิเพิล SET100 เพื่อการเล้ียงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จ ากดั 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดบูตัรประจ าตวัของบุคคลดงักล่าวท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected Person) 
และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถปุระสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่าน
เครอืข่ายอินเตอรเ์นตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• บริษัทจัดการจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิออกเสียง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงใน
หลกัทรพัย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดท่ี website ของบริษัทจดัการ www.principal.th ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการ
ลงทุนเพื่อกองทุนรวมได้จาก website ของบริษทัจดัการข้างต้น 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลง
ข้อมลูเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้
บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ 
ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 
                ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 

http://www.principal.th/


 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


