
 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพ่ือการเล้ียงชีพ, CIMB – Principal (FAM) Retirement Mutual Fund (ช่ือย่อ : 

CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบงัคบั และ

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน และค่าใช้จ่ายในการป้องกนั

ความเส่ียง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน 

• กองทุนไม่ได้มีการป้องกนัความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนทัง้จํานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบักําไรจากอัตร

แลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือ

น้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยง

ชีพเม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ี

อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทนุน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ

บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้าน

ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืน

ทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รบัรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 15 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเล้ียงชีพ 
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หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน            หมายถึง วนัที่บรษิัทจดัการกําหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทัง้น้ี ตามที่

(Subscription Date)    กาํหนดไวใ้น รายละเอยีดโครงการ  

วนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํการขายคนืหน่วยลงทุน

(Redemption Date)    ได ้ ทัง้น้ี ตามทีก่าํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอื           หมายถงึ บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย 

หรอื รบัซือ้คนื           ลงทุน สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูด้แูลผลประโยชน์            หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

มลูค่าหน่วยลงทุน            หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้  

วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน           หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ

(Subscription Price)                                ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน            หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ยค่าธรรมเนียม

(Redemption Price)              การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั           หมายถงึ การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดย

แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา            หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคา

หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่าเทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วย

ลงทุน  ทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวน

หน่วยลงทุน 

ใบแสดงสทิธ ิ(Depository receipt)   หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ            หมายถงึ หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใชเ้พื่อรองรบั

ใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.           หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังาน หรอื สาํนกังาน          หมายถงึ  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

กฎหมาย ก.ล.ต.            หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศสาํนกังาน  

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและคาํสัง่

ต่างๆ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลกัทรพัย ์           หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี   2 

สมาคม            หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ี่

ไดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อทาํการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบั

การจดัการลงทุน 

คาํเสนอซือ้          หมายถงึ คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบงาํ

กจิการ 

บรษิทัย่อย          หมายถงึ  บรษิทัจาํกดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจาํกดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้ 

       และถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

       ของบรษิทันัน้ 

กจิการ         หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี

       หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กลุ่มกจิการ   หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกีาํหนดให ้

            จดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

            แห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ใน 

            ภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund  

            2) ตามมตขิองทีป่ระชมุกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of East  

            Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบกาํหนด 

            อายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอาย ุ

            ของกองทุนรวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบ 

            กลุ่ม (Collective Investment Scheme) ทัง้น้ี ไม่วา่กองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู 

            บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property และกองทนุ infra ที ่

            จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่างๆ 

           ซึง่ไดแ้ก่ 

           1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด 

              หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

           2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ม ี

              วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้ง 

              พืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู 

              บรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 
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กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อ

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน

Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (Speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิทีต่อ้งการลด

ความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะ

ทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัเงนิ

ฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่าย

ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใดๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงนิคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ี

ภาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 

            กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื 

            องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อก 

            โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื 

            ต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ  
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            Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 

            โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

            1. มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผู ้ 

               เสนอขายหลายราย 

           2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ 

               ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการ 

               จดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตาม 

               หลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

            หรอืการจดัการกองทนุสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการซือ้ขาย 

            ไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยพจิารณา 

            ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมให ้

            พจิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยพจิารณา 

            ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมให ้

            พจิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธ ิ

ในผลประโยชน์ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น 

            หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า 

            ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผู ้

            รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

           1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด 

              ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้

              ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่น 

              บุคคล 

           2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด 

            อย่างหน่ึงดงัน้ี 

            1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาด 

               หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 
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            2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ม ี

               วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้ง 

               พืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อ

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่อย่าง 

            กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ บคุคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 

            จากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิที ่

           ไดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตาม 

           มาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่ 

           คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี (Credit Event) ของ 

           ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียม 

           สาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงของ 

            ตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการ 

            ชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา  

            Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized 

Exchange 

หมายถงึ Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการคาํนวณมลูค่า

ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 
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foreign REIT หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั 

ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่  

            ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแหง่ 

            สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี  

            (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทุนในแต่ 

            ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

            หรอืผูค้ํ้าประกนั 

InterNational Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 

            Offering) 

Issue Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นการ 

            ลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผล 

            ใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่ภายใต ้

            บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

            กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวม 

            เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives อา้งองิถงึ  

            (Obligation Category & Obligation Characteristics) 

Options หมายถงึ สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง 

            พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณค่าตามมาตรฐานสากล 
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Product Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขาย 

            ตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลาง 

            ดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูล 

            ดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถงึ ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

            Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

SN หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็น 

            การประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิ 

            หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์

            และตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ World Federation of Exchanges 
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1.   ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี  

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Aggressive Allocation Retirement Mutual Fund 

1.3. ชื่อย่อ :  PRINCIPAL AARMF  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ : ไม่กาํหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่กาํหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่กาํหนด 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2.  จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000,000,000 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทนุของโครงการ) : ไม่กาํหนด 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไม่กาํหนด  

2.8. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด  

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอืสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 

ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอาํนวย

ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็

ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอืขาย

คนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง 

ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะ
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ประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภทและอตัราส่วนของ 

     หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

    3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ 

  เพื่อเป็นการส่งเสรมิการออมระยะยาวภายหลงัการเกษียณอายุทํางานของประชาชนทัว่ไป โดยบรษิทัจดัการจะนําเงนิที ่

         ไดจ้ากการระดมเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่เพื่อทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

         จากการลงทุน  

   3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม  

         การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารทุน : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหน้ี : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารหน้ี 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  

การกาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ : กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 75 ของ NAV  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  - 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

                      อตัราสว่นการลงทุนใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management)  

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

หมายเหตุ: 

1) SET50 Total Return Index 45%,  

2) MSCI World Index Total Return (แปลงเป็นเงนิบาท) 45%,  

3) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 10% 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่

อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง

ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการ

ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษิัท

จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
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ดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใช้เปรยีบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดชันีของ

ตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทนุในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอื ตราสารแหง่หน้ี ทัง้ทีล่งทนุในประเทศ และ/

หรอืต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลีย่ในรอบปีไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80  ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

นอกจากน้ี บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง เมื่อไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิม่

ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (efficient portfolio management) ดว้ย 

ทัง้น้ี กองทุนอาจรบัจาํนองอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัการลงทุนได ้และ/หรอืในกรณีทีก่องทุนรวมไดร้บั

ทีด่นิจากการชาํระหน้ี หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง กองทุนรวมอาจดาํเนินการจดัสรรทีด่นิทีไ่ดร้บัโอนใบอนุญาตทาํการจดัสรร

ทีด่นิเพื่อประโยชน์ในการจาํหน่ายทีด่นิดงักล่าวต่อไปไดด้ว้ย 

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีน้ีมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

กาํหนด 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

กองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศได ้ทัง้น้ีไม่เกนิรอ้ยละ 75 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนและไม่เกนิวงเงนิ

สงูสุดทีไ่ดร้บัการจดัสรรจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืธนาคารแห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานภาครฐัอื่น

ใด 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี

อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่

คณะกรรมการก.ล.ต หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนให้

ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการ

หาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทนุ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 
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1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหน้ี 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสาร Basel III 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 

ดงัน้ี 

2.1  ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไข

ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้

อย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจาก

แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้ B/E หรอื P/N 

ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงัน้ี 

2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2.4.2 ธนาคารออมสนิ 

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษ๖ณและสหกรณ์การเกษตร 

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย 

2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้

จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS 

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
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1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่)  

1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีส่ามารถลงทุนได ้

1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  กรณีที ่MF ทีไ่ปลงทุน (Investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (Invested 

MF) ตอ้งไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9.   สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย   

1.1   ธนาคารพาณิชย ์

1.2   บรษิทัเงนิทุน 

1.3   บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4   บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5   บรษิทัประกนัภยั 

1.6   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7   กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8   นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9   สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี  

2.1   ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ี

Credit Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.2   B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 
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2.3   B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผู้ออก ที่มกีําหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 

และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4   B/E P/N หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ี 

2.4.1  ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ต้อง

เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2  ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5  ตราสารหน้ีซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มูล

ราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องม ี

credit rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1  ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2  ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหน้ีซึ่งมีอายุคงเหลอืไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ที่มี

ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้อง

ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้

กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2  ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) หรอื TSFC 

4.2  หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1  เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและ

การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการ

คาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount rate)) 

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชําระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสาร

ตาม Reverse Repo 

4.4  การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

4.4.2  ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิัท

จดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใช้

ในการทาํ Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้

และทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่
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มลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 

4.4 (3) 

4.4.3  ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่

ซือ้ ณ สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่

เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ ากว่า และมีการ

กําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของ

คู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5  การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1  คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัที่

มกีารคาํนวณ 

4.5.2  คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกําหนดใหส้ามารถบงัคบัชําระหน้ีตาม

ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้

ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6  Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถงึปัจจยัความเสีย่ง

ของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ในการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญา

ดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดาํเนิน

กจิการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1   ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3   กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4   ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5   ธนาคารพาณิชย ์

1.6   บรษิทัเงนิทุน 

1.7   บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8   บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9   กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูคา่ทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื

หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี  

3.1  ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้ง

เป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 
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3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทั

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 

270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit 

Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1  ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue Rating 

ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6  ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7  หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุน  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยูใ่นดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบาย

การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่นซึง่

จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบั

ตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

นัน้เอง 

3.4  ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั > 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคาร

ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั

นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่าง

หน่ึงอย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1  ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 

Issue Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit 

Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4  Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน 

สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
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1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่าง ดงัน้ี  

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7  underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา

ปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 

Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่

ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives on 

Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC 

Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง สนิคา้นัน้

ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมี

หน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.6-1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1  เป็นดชันีที่มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying 

หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสม

ขององค์ประกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะ

ตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไมเ่กนิอตัราทีก่าํหนด

ในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองคป์ระกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 
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3.2.2  ดชันีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ

กองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท 

ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อที่มีการเสนอขอ้มูลอย่างทนั

เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื

หลายอย่างดงัน้ี 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค

ภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที ่

บรษิทัจดัการแสดงให้เหน็ไดว้่าวธิกีารคํานวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ

เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule)  

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ

ทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives 

นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ 

บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย

หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  
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บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี

อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนให้

ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีื่น  

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการ

ทาํสญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้

และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหน้ีต่างประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  

1.3  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 

ดงัน้ี 

2.1   ไมม่ขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2   สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไข

ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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2.3  มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้

อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก

แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้

จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ในต่างประเทศ 

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

2.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่าํกบัดแูลดา้น

หลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ OSCO  หรอืเป็นหน่วยของ

กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ

ของ WFE  

2.2.2.  CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็น

สมาชกิสามญัของ IOSCO  

2.2.3  ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว

ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุน

เพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

2.3  ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้น้ี 

ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

2.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจาํกดั

การกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการ

ลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุน

ในทองคาํแท่ง) 

2.4.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนไดใ้นสดัสว่น ≥ 

80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

2.4   ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้ B/E หรอื P/N 

ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงัน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2 ธนาคารออมสนิ  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
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2.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ีหลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

2.4.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.4.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

2.5  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ

ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวาม

จาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานโดยก่อนการ

ลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจาํเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของ

ผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทนุ หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอื

หลายอย่าง ดงัน้ี 

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 อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา

ปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 

Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่

ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

(2.2.1)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives on 

Organized Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC 

Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิคุคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
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ประกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูล

ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิ

ของ WFE 

(2.2.3) ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สดุลง 

สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั

มอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1  เป็นดชันีที่มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying 

หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความ

เหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตาม

สภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกิน

อตัราทีก่าํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตรา

สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท 

ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อที่มีการเสนอขอ้มูลอย่างทนั

เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื

หลายอย่างดงัน้ี 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค

ภณัฑ ์

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 
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3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที ่

บรษิทัจดัการแสดงให้เหน็ไดว้่าวธิกีารคํานวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ

เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule)  

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สนิของกองทุนที่มคุีณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพยีงพอต่อ

ภาระที่กองทุนอาจต้องชําระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน 

derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิทัจดัการทราบทุก

วันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้น้ี ในกรณีที่ว ันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ 

บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย

หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรบัการเข้าเป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิัทจดัการต้องปฏิบตัิตาม

เงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

(7.2.1)  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่  ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้น

เครดิตที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการชําระหน้ีตาม Obligation ของผู้ผูกพันตาม 

Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้อง

ชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลง

จะสิ้นสุดในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้น้ี ไม่ว่า Obligation จะมีเพียงรายการเดียว 

(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้

ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ Obligation 

รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event 

ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมกีารชําระราคากนั

เฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด Credit Event 

ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

(7.2.2)  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของ

สนิทรพัย์อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดย

ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวั

ทีอ่้างองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรม
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ของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่น

ที่เพิ่มขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่ง 

จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

(7.3.1)  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

(7.3.2)  ไม่มขีอ้กําหนดที่ทําให้สทิธทิี่กําหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่

Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

(7.3.3)  ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.14 อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

 อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ

กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ข

เปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

      แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่าํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 

      เป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผู้มภีาระผูกพนัมภีูมลิําเนา

อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช้ Credit Rating 

แบบ National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี

Sovereign rating อยู่ในระดบัที ่Investment 

grade)  หรอื) 

 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน

ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบั

แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้

มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

  5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 

  สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาด และขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่ 

       วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated  

       market  

 

 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทนุทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่

ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็น

หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายใน

กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ข

เหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 

Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซื้อ 

           ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี 

           รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี ≤ 397  

           วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1  

           หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง  

           บุคคลดงัน้ี 

                  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 

                               ทาํนองเดยีวกบับุคคล ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 

                               6.4.3.3.2 

6.5   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 

Investment Grade 

       6.5.1 Reverse Repo 

       6.5.2 OTC Derivatives 

 

 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่

กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดาํเนินงานของ MF 

 

 

 

 

 

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว  

      

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

      ใน Benchmark + 10%  

 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคล

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่

ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ

โครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ

กองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่ี

อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ําเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้ตามวธิกีารที่กฎหมาย

กําหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF สามารถขายคนืผู้ออกตราสาร

ได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก

เกนิ 12 เดอืน  

2.3    total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตรา

สารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

       2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่น 

        การลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา  

        (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า investment grade 

        หรอืไม่ม ีcredit rating 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

4 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

5.1   ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity 

limit) 

5.2   ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่อีนัดบั

ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากว่าที่

สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั 

product limit 

  ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6 derivatives ดงัน้ี 

6.1  การเขา้ทาํธุรกรรมderivatives ทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

(hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

6.2  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที่

มใิช่เพื่อการลดความเสีย่ง  (non-

hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives 

โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

6.2.2   กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives 

โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ 

MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 

(1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  

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

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุน

ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น 

(complex strategic investment) หรอืการลงทุนใน

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  

derivatives) 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวน

หุ้นของบรษิัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสาร Basel III ของผู้

ออกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ของ

ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรบัรอบ

ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหน้ีสินดงักล่าว ของ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) เจ้าหน้ีที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยใน

งบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบ

กําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้

อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผู้ออกตรา

สารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่

และม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี

credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ 

บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสาร

ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้

กบักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แหง่ประเทศ

ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคลตาม 

1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทุน  

   CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

 (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

      โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

           (1.1)  มขีนาดเลก็  

           (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี 

           (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํงบการเงนิ

ตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชตีาม

กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 

Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น

เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัสง่

รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจน

จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 

วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลีย่นแปลงไป

จนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุน

ในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่

กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถัดจากวนัที่เกิดกรณี

ดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนั

ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สนิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่

กาํหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้ง

ไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภท

ทรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราสว่นการ

ลงทุน (Product Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูล

เกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อสาํนกังานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจน

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามความมสี่วนได้เสยีในกจิการที่

ลงทุน (concentration limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว

บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 
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(ก)   งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนั

จากสาํนกังาน 

(ข)    ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้

ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้

จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

 4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

5. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ

ผูล้งทุน ใหบ้รษิัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น

สาํคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่ง

รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายใน

วนัทาํการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดาํเนินการเปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิัทจดัการ

ดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วนันบั

แต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิ

ในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดงักล่าวต้องมี

ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ

กองทุนรวมแล้วบริษัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

นัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : - 
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5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

     5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน และวนัเวลาทาํการเสนอขายหน่วย

ลงทุน 

5.2.1.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน และคู่มอืภาษ ีเกีย่วกบัการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

 ผูส้นใจลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี สามารถ

ตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบคาํขอเปิดบญัช ี

องทุน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และคู่มอืภาษกีองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั เวลา 

ทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการตัง้แต่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2547 เป็นตน้ไป 

5.2.1.2 วนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะทาํการเปิดใหม้กีารจองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่

เพื่อการเลีย้งชพี ตัง้แต่วนัที ่22 พฤศจกิายน ถงึวนัที ่2 ธนัวาคม 2547 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึเวลา 

16.00 น. และระหวา่งเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวนัที ่3 ธนัวาคม 2547 ซึง่เป็นวนัเสนอขายหน่วย

ลงทนุวนัสดุทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก 

5.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

5.2.2.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ผูจ้ดัจําหน่าย (ถา้ม)ี หรอื

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้ตามวนัและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสอืชี้ชวน โดยจะต้อง

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก ซึง่

เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้จ ัด

จาํหน่าย (ถ้าม)ี หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบคํา

ขอเปิดบญัชกีองทุน และใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อกําหนด 

กฎระเบยีบ และภาษต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) สําหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีู้ถือหน่วยลงทุน กบับรษิัท

จดัการจะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

ทัง้ น้ี  ในการซื้อห น่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ เป็นครัง้แรก บริษัทจัดการ 

และ ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) จะจดัให้ม ี/ แจกจ่ายคู่มือภาษีกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชพีให้กบัผู้ลงทุนซึ่งผูถ้ือหน่วยลงทุนจะต้องศกึษาและปฏบิตัติามเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์

ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุน 
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5.2.3  การรบัชาํระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จํานวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงนิสด เชค็ ดราฟต์ หรอื

คาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดี

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการน้ี โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์

ของผูส้ ัง่ซือ้ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อน

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิ้นสุดลงลงซึ่ง“บญัชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซิเพิล จํากดั” เป็นบญัชี

กระแสรายวนั มดีงัต่อไปน้ี 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั   สาขาสลีม   เลขทีบ่ญัช ี118-3-25977-7 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร   เลขทีบ่ญัช ี101-3-01170-3 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู  เลขทีบ่ญัช ี064-1-06299-5 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร  เลขทีบ่ญัช ี170-6-01355-8 

ธนาคารซติีแ้บงก ์  สาํนกังานใหญ่  เลขทีบ่ญัช ี0-800464-153 

(2) หลงัจากที่บรษิัทจดัการ ผูจ้ดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี ได้รบัการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี)  หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี จะออกสาํเนาใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้

ในวนัทีส่ ัง่ซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนั

ทาํการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีทีว่นัทําการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ

ขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟตด์งักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(4) ในการชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็ค่า จะหกัลบ

หน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่ึงเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ

ของกองทุนรวมน้ีทีบ่รษิัทจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดําเนินการ บรษิัทจดัการอาจจะดําเนินการใหม้กีารหกัลบ

กลบหน้ีกนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ไดท้ําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว้จะ

เพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทั

จดัการเป็นกรณีพเิศษ 

(6) บรษิัทจดัการจะนําเงนิที่ไดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากที่บรษิทัจดัการเปิดไว้

เพื่อการน้ี ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้และไดช้าํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็

ตามจํานวนแลว้ ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บั

ชาํระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุน

ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้โดยใชห้ลกัการ 
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“จองซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซือ้และเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจํานวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้

ในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วย

ลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน

เกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากสาํนักงานในวนัทําการถดัจากวนัที่มผีูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนเกนิจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ แมว้่าจะยงัไม่สิน้สุดระยะเวลาเสนอขายกต็าม โดยบรษิัท

จดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะ

จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า 

(3) บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก ) บุ คคลที่ ได้ รับ ก ารจัดสรรห น่ วย ลงทุ น เป็ นกองทุ นบํ า เห น็ จบํ าน าญ ข้ าราช การ กองทุ น

ประกนัสงัคม  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  หรอืบุคคลอืน่ใด ทีไ่ดร้บัการผ่อน

ผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

ใหถ้อืว่าบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัดงัต่อไปน้ีเป็นกลุ่มบุคคลเดยีวกนั 

(ก) คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรอืผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล

ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมเกนิกว่าร้อยละหา้สบิของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดหรอื

ความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด 

(ค) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรอื (ข) ทีไ่ม่ใช่กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของ

ผูส้ ัง่ซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษีใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์ภายใน 15 วนัทําการ

นบัแต่วนัทาํการถดัจากเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน

นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการ     นําฝากเงนิ

ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซือ้ภายใน 1 

เดอืนนับตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิค่า

ซือ้หน่วยลงทุน อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) กรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายเน่ืองจาก 
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(ก) ไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย หรอืขายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 

ราย แต่มมีลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตํ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

(ข) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าหน่ึงในสามของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทาํใหไ้ม่สามารถจดัตัง้กองทุนได ้

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจดัส่งเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บั

จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการโอนเงนิหรอืชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ

ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม

สดัส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน

กาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชําระดอกเบี้ย

ในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว ทัง้น้ี เว้นแต่

สาํนกังานจะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัดงัต่อไปน้ีจดัว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดยีวกนั 

(1) คู่สมรส และ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรอืผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนัน้ซึ่งถือหุ้นหรอืเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล

ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมเกนิกว่าร้อยละห้าสบิของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดหรอื

ความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด 

(3) กองทุนสว่นบุคคลของบุคคลตาม (1) หรอื (2) ทีไ่ม่ใช่กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

5.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.6.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณี

ใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดรายหน่ึงอาจมผีลทําใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน

รายนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน หรอืเป็นผลให้ผู้

ลงทุนดงักล่าวถอืหน่วยลงทุนมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่า 

(2) กรณีคําสัง่ซือ้โดยผู้ลงทุนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยและมภีูมลิําเนาหรอืถิน่ฐานอยู่ในต่างประเทศทีม่มีูลค่า

มากกว่า 10 ล้านบาท หรอืเป็นผลให้ผู้ลงทุนดงักล่าวถือหน่วยลงทุนมมีูลค่ารวมกนัมากกว่า 10 

ลา้นบาท  

(3) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า 

จาํนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(4) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ

หรอืไม่ครบถว้น 

(5) กรณีที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเว้นแต่เป็นกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุน

ประกนัสงัคม  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  หรอืบุคคลอื่นใด ทีไ่ดร้บั

การผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(6) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น

การฟอกเงนิ เป็นตน้ 
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(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการ

เหน็สมควร เช่น ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื

กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่

กองทุน เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอื

ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

5.2.6.2 บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอยีด 

วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่าํหนดในโครงการ และคู่มอืภาษกีองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีน้ีแลว้ และเพื่อให้

ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษี ผูล้งทุนมหีน้าที่ต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการ

ลงทุนทีก่าํหนดในกฎหมายภาษอีากร ซึง่สามารถศกึษาไดจ้ากคู่มอืภาษกีองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการมาก่อนจะต้องเปิด

บญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในใบคําขอเปิดบญัชี

กองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบสง่ใหบ้รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนืจนครบถว้น 

เอกสารประกอบการเปิดบญัช ีมดีงัน้ี : (บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ 

ตามทีเ่หน็สมควร) 

กรณีบุคคลธรรมดา 

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง และ/หรอื 

(2) สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง และ/หรอื 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร และ/หรอื 

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

กรณีนิตบิุคคล 

(1) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(2) ตวัอย่างรายมอืชื่อกรรมการผู้มอีํานาจลงนาม และ/หรอืผู้มอีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลง

นาม 

(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(4) หนังสอืมอบอํานาจในกรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มอีํานาจลงนามที่ระบุใน

หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

(5) หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  สาํหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(6) เอกสารอืน่ใดทีก่าํหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้น้ี เอกสารต่าง ๆ ตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

    6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
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บรษิทัจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดย

เป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 6.2.6. เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงัน้ี 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อน

วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน  

6.2.1.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน และคู่มอืภาษเีกีย่วกบั

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

ผูส้นใจสามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน และคู่มอื

ภาษกีองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ทัง้น้ี

ตามวนัเวลาเปิดทําการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ีรวมถึง

เรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลงัจากที่มีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิัท

จดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ของวนัสิ้นทําการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการ

คํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ซ้ื้อจะไดร้บั ซึง่จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย

หน่วยลงทุนที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้น้ีจะมีรายละเอยีดตามที่ระบุไว้ในขอ้ “วธิกีาร

คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและ

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดข้องสิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

6.2.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

6.2.2.2.1  วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยกรอก

รายละเอยีดต่างๆ ในใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน โดย
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ผู้ลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน ณ บรษิัทจดัการ หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยไม่กาํหนดจาํนวนขัน้ตํ่า  

ทัง้น้ี หากเป็นการสัง่ซือ้ในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

เป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

บริษัทจัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ตํ่าสําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก

ข้างต้นให้กบัผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจดัการไม่จําเป็นต้องประกาศให้

ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ี ใชส้าํหรบัการสง่เสรมิการขายเท่านัน้   

ทัง้น้ี ในการเปิดบญัชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวม  เพื่อการเลีย้งชพี เป็น

ครัง้แรก บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี จะจดัใหม้ ี/ 

แจกคู่มือภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ถือ

หน่วยลงทุนจะต้องศกึษาและปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

จากการลงทุนในกองทุน 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนให้แก่

บรษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียด

ต่างๆ ในใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่อง

ของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนเอง 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ส ัง่ซื้อ

พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยัน

แหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซือ้ตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทาง

โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่า

ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ 

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั 

และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดด้าํเนินการตามขอ้มลู

ที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการ

ดาํเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้

แลว้ 

ทัง้น้ี หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้แจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข

หรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าเงนิซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดยีวเตม็จาํนวนทีส่ ัง่ซือ้ 

โดยชาํระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืคาํสัง่หกับญัชธีนาคารหรอืวธิกีาร
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อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึง่ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซือ้เป็น

เชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัทีท่ี่ส ัง่ซือ้และ

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” โดย

ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนด้านหลงัของเช็ค หรือ

ดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบญัชีจองซื้อ

หน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ www.principal.th หรือ

ช่องทางอื่นใดทีจ่ะกาํหนดต่อไป 

(2) กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด เงินโอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรอืผ่านระบบ

บริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบ็งกิ้ง หรือ Bill 

Payment ของธนาคารที่บรษิัทจดัการกําหนด หากการทํารายการสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการซือ้ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทาํการซือ้นัน้

ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ของสิ้นวันทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่

รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ีบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่

คาํนวณได้ของสิน้วนัทําการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน

โดยบรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม” 

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อให้ถือเป็น

รายการของวนัทําการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณไดข้องสิน้วนั

ทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าว ซึง่บรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ได้

แจง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. แลว้ โดยจะตดิประกาศ

ไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(3)  ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การชําระเงินโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบธนาคาร 

จะต้องยื่นหนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อชําระค่า

ซื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก บรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสอืยินยอม

ดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร

ทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคารในวนั

ทําการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทําการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คาํนวณไดข้องสิน้วนัทําการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์

แลว้ ทัง้น้ีบรษิัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดข้องสิน้วนัทําการซื้อ

เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิด
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ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคารในวนั

ทําการซื้อให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คาํนวณไดข้องสิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าว ซึง่บรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ได้

แจง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. แลว้ โดยจะตดิประกาศ

ไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(4)   ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึง่  

 ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซือ้ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการ 

 จะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการทีส่ามารถ 

 เรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดข้องสิน้วนัทาํการทีเ่รยีก 

 เกบ็เงนิได ้

 ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู ้ 

 สัง่ซือ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5)  ในการชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิจนเตม็ค่า 

จะหกักลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี  บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนั

กไ็ด้ อน่ึง ผู้ส ัง่ซื้อที่ได้ทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ/หรอืขอคนืเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการซึ่งขึน้อยู่กบั

ดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(6)  หลงัจากที่บรษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี)) ได้รบั

คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อแลว้ บรษิัท

จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืจะส่งมอบสําเนาคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(7)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะจดัส่งหนังสอื

รบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกํากับภาษี และ/หรือเอกสาร/

ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํา

รายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 

วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

6.2.2.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอก

แบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรือ

ตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซื้อคืน พร้อมสําเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยินยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก 

http://www.cimb-principal.com)/
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(ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อ

ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ขอใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการครัง้

แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็น

รหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สูร่ะบบการซือ้ขายโดยผ่านทาง website 

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

(4) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัท

จดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) 

สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่

รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถ้าม)ี โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้การ

ทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอื 

วธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องทํารายการสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนใหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัทาํการซือ้ขาย

ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วย

ลงทุนที่คํานวณได้ของสิ้นวันทําการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซือ้ขายใหถ้อืเป็น

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คํานวณได้ของสิ้นวันทําการซื้อขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

(3)  คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มจํานวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่าน

บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง

ของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4)  บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจาํนวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ (ระบบ 

ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ถ้าม)ี ที่ระบุไว้

ในแบบคําขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเงนิในบญัชีไม่เพียงพอ 

บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชีเงนิฝาก

ของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษแีละ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความ

ใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการ
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สัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการ

นบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีง

เอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ 

บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํา

รายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ขอ้ผิดพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผู้

ถอืหน่วยลงทุน 

6.2.2.2.3 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

จะต้ องกรอกแบ บ ฟ อร์ม ขอใช้บ ริก ารผ่ าน เว็บ ไซด์ข องบ ริษั ท จัดการ 

www.principal.th หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน รวมทัง้หนังสือ

ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

หลังจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนและ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและ

เหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ 

(2)  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ได้

ตลอด 24 ชัว่โมง 

(3)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของ

บรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนั

บาท) สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจาํนวนทีร่ะบบกําหนด ซึง่เป็นมูล

ค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้

การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอื

วธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องทํารายการสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนใหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัทําการซือ้ขาย

ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วย

ลงทุนที่คํานวณได้ของสิ้นวันทําการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 
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การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซือ้ขายใหถ้อืเป็น

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คํานวณได้ของสิ้นวันทําการซื้อขายถัดไปซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มจํานวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแลว้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่าน

บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อตัโนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่

เกี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขที่แต่ละธนาคาร

เรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ (ระบบ 

ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส(์ถ้าม)ี  หากเงนิ

ในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิ

จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอื

รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี  และ/หรือเอกสาร/

ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํา

รายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 4 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพยีง

เอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ 

บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํา

รายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิ

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผู้

ถอืหน่วยลงทุน 

6.2.3  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะทําการเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ในวนัทําการถดัจากวนัทีม่กีารคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้ และไดช้ําระเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ 

ในกรณีที่จํานวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที่บรษิทัจดัการได้รบัชําระ 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ 

- ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนของโครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดงักล่าว

บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการ
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สัง่ซือ้และเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้พรอ้มกนั และมหีน่วยลงทุนไม่

เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

- ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือ

หน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธิ

ทีจ่ะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วย

ทราบล่วงหน้า 

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุน

ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

(3) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแลว้ อาจทําใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บั

อนุมตัิเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุน

บางสว่นหรอืทัง้หมด ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

6.2.4 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการนําฝากเงิน

ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 

เดือนนับตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัทําการซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและ

ผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะ

ชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบกาํหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้

แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผอ่นผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติม วธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะทําการตดิประกาศทีส่าํนักงานของบรษิทั

จดัการ และสาํนกังาน 

6.2.5  เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ อาจทาํใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ  

(3) กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บรษิัทจดัการได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

หรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทาํใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั

ใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(5) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น

การฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้ือหน่วย

ลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ 
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“การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้  “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ

ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(7) ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ใน

กรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าบรษิัทจดัการไม่สามารถคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่าง

สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน

และชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

ข) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษาเข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอียด 

วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ําหนดในโครงการ และคู่มอืภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีน้ีแลว้ และเพื่อให้

ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏบิตัิตาม หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขการ

ลงทุนทีก่าํหนดในกฎหมายภาษอีากร ซึง่สามารถศกึษาไดจ้ากคู่มอืภาษกีองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

 

6.2.6 การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซือ้จะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซือ้หรอื

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องกรอก

รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทัง้แนบ

เอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่

เหน็สมควร) ดงัน้ี 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา   

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไข

การลงนาม 

(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนงัสอืมอบอาํนาจในกรณีผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามทีร่ะบุ

ในหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไดส้่งเอกสารคําขอเปิดบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี

ใหแ้ก่บรษิทัจดัการทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูจ้อง

ซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่เอกสารเพื่อ

เปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎใน

ภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการ

ไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสาร และ/หรอื

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการ

ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   
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หากขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบ

แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรอืยนืยนัจากผูจ้องซือ้ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการเปิดบญัชผีู้

ถอืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิัทจดัการจะกาํหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิัทจดัการกําหนดให้ผูใ้ชส้ทิธใิน

ฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล 

รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี  จะต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิัทจดัการจะ

ดาํเนินการจดแจง้ชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุน (ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชร่ีวมขา้งต้นไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ใน

กรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะทําการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิที่ได้

จากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้

แจง้ความประสงคไ์วแ้ก่บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตักิารดําเนินการ

ตามที่เหน็สมควร และเป็นผู้กําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การดําเนินการ

พสิจูน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิฝาก เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชีเงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน สําหรบั

เงื่อนไขการลงนามในการใช้สทิธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบไุวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

     7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปน้ีช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วย 

 ลงทุน  

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีปกต ิ
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7.4.1 ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดข้องสิน้วนัทาํการทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคารบัซือ้คนื โดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บัการ

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ “วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดข้องสิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

7.4.2 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

โดยตอ้งกรอกขอ้ความในใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจํานงใหค้รบถว้น

ชดัเจน และจะต้องระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคนื หรอืระบุจํานวนเงนิทีต่้องการไดร้บั

จากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึง 

(2) ผู้ขายคืนที่ได้ทําการยื่นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทําการยกเลิกหรือ

เปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการ

พจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร

ขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทั

จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะตอ้ง

แสดงถงึเอกสารสาํคญัทีแ่สดงถงึการทาํนิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการขายคนืในใบคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อื

หน่วยลงทุนที่บนัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรอืขายแล้วทําให้คงเหลอืตํ่ากว่าจํานวนที่ตาม

เงื่อนไขกองทุนกําหนด  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไดส้่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถอืหน่วยลงทุน

พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทาง

โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่ง

ต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืภายใน 7 วนั นับ

แต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี 

หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอื 

บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอื

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้ถือหน่วย

ลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 
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ทัง้น้ี หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืไดแ้จง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัท

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการจะส่ง “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี/และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนั

สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้”  ให้แก่ผู้ถือหน่วยลง 

ทุนทางไปรษณียภ์ายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนั รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.2 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้

บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่

บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะ

จดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอื

วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทาํการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทําการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของ

บริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษัท

จดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการขายคืนมากกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดย

นายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ

บนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่

ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษีและ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนั

สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

(7) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกดิข้อผิดพลาดจาก

ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.2.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของ

บรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th 

หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้ม

สาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสม

โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 
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(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการขายคืนมากกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดย

นายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ

บนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่

ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษีและ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนั

สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

(5) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกดิขอ้ผดิพลาด

จากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้ว

เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.3  การชาํระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะดําเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 

5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุนของวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้ถือ

หน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอื

นําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์ 

(2)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึ

ขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน 

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็น

รายการของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทาํรายการขายคนืหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทาํการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.9.1.กรณีหยุดรบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 
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(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบญัชีจน

ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จน

ครบถว้นก่อน จงึจะทาํการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

7.9.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่าํการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้าํการศกึษา และยนิดจีะปฏบิตัติามเงื่อนไข

ในการรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีดงัทีไ่ดร้ะบุรายละเอยีดไวใ้นคูม่อื

ภาษกีองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ อน่ึง ในกรณีทีก่ารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งคนืภาษ ีและ/หรอืเสยีภาษเีพิม่เตมิตามที่

กาํหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากรดว้ย 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่าง ๆ ได้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารตาม

หลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด โดยจะต้องเป็นกองทุนที่ระบุไว้ใน

หนังสอืชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ ทัง้น้ี การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง

กองทุนต่างๆ นัน้ จะตอ้งเป็นตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอนุญาตใหม้กีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางซึง่เป็นกองทุนต่างๆ ทีบ่รหิารภายใตบ้รษิทั

จดัการและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่บรหิารภายใต้บริษัทจดัการอื่น มายงักองทุนน้ีได้ แต่ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่

อนุญาตใหม้กีารสบัเปลีย่นจากกองทุนน้ีเขา้กองทุนปลายทางอื่น ยกเวน้กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง

ชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการและบรษิทัจดัการอื่น 

สาํหรบัเกณฑ์การคํานวณต้นทุนในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแต่ละครัง้จะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด  

8.2.1.  เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.2.1.1   การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่างๆ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ 

การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอกี

กองทุนหน่ึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ

ดาํเนินการนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทนุเปิดตน้ทางไปชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดปลายทาง โดยใชร้าคาขาย ราคารบัซือ้คนื และเงื่อนไข ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการ และ/หรอื

หนงัสอืชีช้วน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

8.2.1.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัคําสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรก็

ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ หรือมี

ผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื่อง

ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ และสาํนักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 3 วนั 
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8.2.1.3  สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนั

ทําการก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อ

กองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.2.1.4  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนตน้ทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนใน

การซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลงัจากที่ได้มีการบันทกึข้อมูลการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

8.2.1.5  บรษิทัจดัการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุของกองทุนต้นทางในวนัทาํการถดัจากวนัทําการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันที่ถัดจากวนัที่รายการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง 

8.2.1.6 บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วิธกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่า

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้  ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

(www.principal.th) 

8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

• สาํหรบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ผูถ้ือหน่วย

ลงทุนสามารถทําการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้า

ม)ี ไดทุ้กวนัทําการ โดยการทํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทาํรายการสบัเปลีย่นการถอื

หน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นการสบัเปลี่ยนการถือหน่วย

ลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป 

• สาํหรบัการการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตหรอืระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถทําการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยการทํารายการสบัเปลีย่นการถือ

หน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ให้ถอืเป็นรายการของวนัทําการซื้อขาย

หน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทํารายการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทาํการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.แลว้โดย

จะตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

8.2.3  ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน  

ในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขาย และราคารบัซือ้คนืในการสบัเปลีย่น

การถอืหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ โดยจะใชเ้กณฑใ์น

การคาํนวณ ณ สิน้วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่าํหนดไวด้งัน้ี 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่าง ๆ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การกําหนดราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่

คาํนวณไดข้องสิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี ไดร้บัคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี หกัดว้ย  
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(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณไดข้อง

สิน้วนัทําการขายทีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.2.4  ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ไดร้ะบุไว้ในขอ้ “ค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

8.2.5 วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน  

8.2.5.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัน้ี 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรบัใบคําสัง่สบัเปลี่ยนได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชดัเจน โดยระบุชื่อ

กองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวน

เงนิ หรอืจํานวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลอืก

แนวทางใดแนวทางหน่ึงใน 2 วธิ ีดงัน้ี 

• ระบุเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน 

• ระบุเป็นจาํนวนเงนิ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นในใบคาํสัง่

สบัเปลีย่น มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตน้ทาง ทีป่รากฏอยู่

ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์

จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน

นัน้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี จะส่งมอบหลกัฐานการรบัคําสัง่

สบัเปลีย่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) กรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผู้

ถอืหน่วยลงทุนจะได้รบัการยกเว้นขอ้จํากดัจํานวนเงนิขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิดปลายทางจากบรษิทัจดัการ 

(4) บรษิทัจดัการ หรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวนัทําการถดั

จากวนัทีร่ายการสบัเปลีย่นนัน้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได ้หากรายการ

ดงักล่าวนัน้ บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี ได้ทํารายการจนเสรจ็สิ้น

สมบรูณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถือหน่วย

ลงทุนพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลง

ส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืภายใน 7 วนั 

นับแต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ 
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ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั 

หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดด้ําเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะถือว่าผู้ถอืหน่วย

ลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิัท

จดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

8.2.5.2  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัได้

ตลอด 24 ชัว่โมง โดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ  โดยใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนปฏบิตัิตามขัน้ตอนตามทีก่ําหนดไวใ้นระบบการซือ้ขายดงักล่าว และปฏบิตัิจนครบขัน้ตอน

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการทํารายการดงักล่าวและให้ใส่รหสัผ่านเพื่อยนืยนั

ความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารทาํรายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลีย่น มากกว่า

จาํนวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึ

โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ

บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถอืหลกัฐานที่

ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี/และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรูปแบบและวธิกีารอนั

สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

(5) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก

ระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้ว

เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.2.5.3  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของ

บรษิทัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยเขา้สูร่ะบบการซือ้ขายทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 และใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนปฏิบตัิตามขัน้ตอนการทํารายการที่ได้รบัฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศัพท์อัตโนมัติหรือที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

อตัโนมตัิ และต้องปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการทํา

รายการดงักล่าวและใหก้ดยนืยนัความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารทาํรายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่นมากกว่า

จาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดย
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นายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐาน

ทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี /และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนั

สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน 

(5) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิ

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

9.  การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชาํระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชาํระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชาํระค่า

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม และ/หรอื สาํนกังาน กาํหนด  

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(2) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่าง

จากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3)บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทีม่คีําสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณี

ตาม (1) และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้

มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

(2) แจง้การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล

และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
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ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(3) ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้หากถงึวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน

วนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการจะต้องชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ยงัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชําระเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคํา

สัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทาํการ 

เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไมส่ามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก

จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค) มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกต ิซึง่

เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ร ับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน    แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี 

1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยึดหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย 
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(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้

ไดใ้นสาระสาํคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์

และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แลว้ให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้

ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้สาํนักงานทราบ

โดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทําการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 

ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สาํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอื

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัคาํ

สัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ

ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ย

ละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซือ้

หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
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12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่

รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง

ชพีไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์

ทัง้หมดภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี ไม่มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุน  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.12 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้น้ี เน่ืองจากกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีล่งทุนในกองทุนอื่นในต่างประเทศ กองทุนจงึต้องเสยีค่าธรรมเนียม

การจดัการรายปี ให้กับกองทุนอื่นในต่างประเทศตามอตัราที่ระบุไว้ของกองทุนอื่นในต่างประเทศ โดย

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวได้รวมอยู่ในมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนอื่นในต่างประเทศอยู่แล้ว นอกจากน้ีบรษิัท
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จดัการยงัอาจไดร้บัเงนิค่าตอบแทนจากกองทุนเน่ืองจากการนําเงนิของกองทุนรวมดงักล่าวไปลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  

(1) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เป็นต้น 

และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้

ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นต้น ตามทีจ่่ายจรงิ แต่

ทัง้น้ีไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน และไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี

บญัช ี

(1.2) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทุน

และจดทะเบียนกองทรพัย์สนิของกองทุนกบัสํานักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตัง้

กองทุน เป็นตน้  

(1.3) ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี  

(1.4) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี 

(1.5) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย  

(1.6) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษ ีรายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน 

และค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่าย

อื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน  

(1.7) ค่าจดัทํา ค่าพิมพ์หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงาน

ประจาํปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(1.8) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพ์

รายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด  

(1.9) ค่าใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์การลงทุนในหลกัทรพัย ์

เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเน่ืองจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  

(1.10)ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการติดตามทวงถาม หรอืการ

ดําเนินคด ีเพื่อการรบัชําระหน้ีใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก

บรษิทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืเมื่อไดร้บัคําสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการดําเนินคดทีางศาลเพื่อ

รกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้  

(1.11)ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการ

ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืประกาศของสาํนกังาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอื

หน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย  

(1.12)ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพมิพ ์และจดัสง่หนงัสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการ

ลงประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนั ทีน่อกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิเช่น ประกาศ
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การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผู้

ถอืหน่วยลงทุน  

(1.13)ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การ

ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้  

(1.14)ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน  

(1.15)ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้  

(1.16)ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ 

ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนงัสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจด

ทะเบยีนกบัผูม้อีาํนาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบั

การจดัหา ไดม้า รบัมอบ/สง่มอบดแูล รกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึง่สนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัย์

ต่างๆของกองทุนทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้"ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้  

(1.17)ค่าใชจ้่ายต่างๆในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทุน  

(1.18)ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน  

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไม่ม ี 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่ม ี 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่ม ี – เน่ืองจากไม่อนุญาตใหโ้อนหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี- เน่ืองจากไม่อนุญาตใหโ้อนหน่วยลงทุน 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ โดยในระยะแรกจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ เมื่อมกีารเรยีกเกบ็จะประกาศ

ใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัเริม่เกบ็ค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว ้ณ ที่สาํนักงานใหญ่

ของบรษิทัจดัการ และตวัแทน (ถา้ม)ี 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืตวัแทน (ถา้ม)ี หรอืนายทะเบยีนดาํเนินการใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิเช่น  

(1) ค่าธรรมเนียมในการเปลีย่นชื่อ – สกุล ทีอ่ยู่ การออกหนังสอืรบัรองสทิธใิหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน

กรณีหาย และอื่นๆทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อเขา้บญัชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ม ี
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(3) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืตวัแทน (ถ้าม)ี หรอืนายทะเบยีนดาํเนินการให้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากกรณีปกต ิตามทีจ่่ายจรงิ 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม) เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวัน โดยใช้มูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐานคํานวณ แต่จะเรยีกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของ

กองทุนเป็นรายเดอืน  

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1) - 15.2.6 (8) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้ตามทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบญัช ี

บรษิัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาของค่าใชจ้่ายนัน้ หรอื

ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (9) - 15.2.6 (18) จะเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จ่ายจรงิ โดย

ในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ  

ทัง้น้ีการตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย  

อน่ึง หากมีการเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษต่ีางๆดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 3.21 ต่อปี

ของมลูค่าทรพัยส์นิ    

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” 

อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

โครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(1.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย 

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก

แห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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(2.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่

เพิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ

กว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีม่ี

การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทกุแห่งของ

บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย 

16.  วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2. บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทาํการถดัไปเวน้แต่วนัทาํการนัน้ตรงกบั

วนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน และประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรอืตามที่

บรษิทัจดัการจะประกาศกาํหนด 

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 

วนัทาํการถดัไป  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของ

วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ภายใน 3 วนัทาํการถดัไป  

(2.4) ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบยีนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล ภายใน 3 วนั

ทาํการถดัจากวนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกําหนดวนัทํา

การซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัเกนิ 1 สปัดาห ์บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละ

มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ํานวณทุกสิน้วนัทําการสุดทา้ยของสปัดาหต์าม (2.1) ภายในวนั 3 ทําการถดัจากวนั

ทาํการสดุทา้ยของสปัดาหด์งักล่าวดว้ย 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อ

สิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

ทัง้น้ี กองทุนอาจดําเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามขอ้ (2.1)-(2.4) ไดใ้นกรณีทีก่รอบระยะเวลา

ทีก่าํหนดตามขอ้ (2.1)-(2.4) นัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศที่
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เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการจะประกาศกําหนด เป็นเหตุใหก้องทุนไม่ไดร้บัขอ้มูลมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน ซึ่งกองทุนจะดําเนินการตามขอ้ (2.1)-(2.4) 

โดยพลนัเมื่อไดร้บัขอ้มลูมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนครบถว้น 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ประกาศ

ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้

โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ

สทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํการถดัไปได ้

การประกาศข้างต้น  บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพ ร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ที ่ www.principal.th ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเวบ็

ไซด ์หรอืช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิัท

จดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ 

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืวธิกีาร

อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมในกรณีทีมู่ลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวน

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการ

จะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล  

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สาํหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที ่4 

ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยม

ตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้

รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

เงื่อนไขพเิศษ 

1.ในกรณีทีว่นัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดทําการในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุนในการคาํนวณ

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ บรษิัทจดัการจะใช้ราคาหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิล่าสุดที่มีในการคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและ  ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัว่าควรใช้

ราคาอื่นทีเ่หมาะสมกว่า 

2.บรษิทัจดัการอาจไม่คํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ในกรณีทีต่ลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ       ทีก่องทุนไดล้งทุน

ในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดดงักล่าวเกินกว่า ร้อยละสิบ ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธิของกองทุนไม่

สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิมเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศได้
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อย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถถอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื

เกดิเหตุการณ์อื่นๆที่มนีัยสําคญั และส่งผลให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธไิด้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอืเป็นธรรม และเหตุอื่นใดตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

เมื่อปรากฏเหตุดงักล่าว บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 

และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และบรษิัทจดัการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดงักล่าวพร้อมทัง้แสดง

เหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั 

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

1.เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนืหรอื

คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรอืเป็นวนัหยุดทําการซือ้ขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขาย

ของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

2.เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฎเหตุดงักล่าว   

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ล่าสดุภายใน 3 วนัทาํการถดัไป  

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูล

มลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะ

ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่า

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

30 วนั  

16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรอืต่างจากราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะ

จดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่พบว่าราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจดัการเพื่อให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 
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ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิัทจดัการจะแก้ไข

ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแต่วนัทีพ่บ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วย

ลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 

0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่

พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัทีค่าํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํ

การถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(ค) สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง 

(ง) การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะจดัให้มสีําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ําการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนังสอืพมิพ์

รายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนื

หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชย

ราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้สาํเนา

รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่

อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่ง

สาํเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก

ทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2(4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวน

ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหากปรากฏว่า

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่
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จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 

หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของ

ราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่า

มสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

เป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของ

กองทุนเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจาํนวน

ซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิ

ของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็น

จํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหาก

ปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคา

ตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกต้อง และผูด้แูล

ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี

มลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิให้

ผูถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคา

ให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคา

ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิัทจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองแทน

กองทุนเปิดกไ็ด ้

5. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการ

แกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและ

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้
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17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : ชยักรณ์ อุ่นปิตพิงษา นาย  

ชื่อ : วริชั อภเิมธธีาํรง นาย  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : สาํนกังาน ดร.วริชั แอนด ์แอสโซซเิอทส ์ 

เลขที ่518/3 อาคารภาณุนี ชัน้ 7 ถนนเพลนิจติ กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์(02) 254-8386-7 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี 

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 ธนัวาคม 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2548  

19.  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 การดาํเนินการและการบรหิารจดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการ  

ในการดําเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

โครงการจดัการกองทุนและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงาน

อื่นใดทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ กาํหนด สัง่การ 

เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

19.2 การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

(1) หากมคีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการกองทุนเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ

กองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยหากมไิดก้ระทําโดยมตเิสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของโครงการจดัการกองทุน กจ็ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

นการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจํานวนเสยีงใน

การขอมตคิรัง้นัน้ 
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(2) ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุน ไดก้ระทาํโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ

จดัการกองทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ

จะแจ้งการแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทาง

หนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอืวนัทีไ่ดม้ี

มตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี  

การขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนนัน้ หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละห้าสบิห้าของ

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ  ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐาน

เกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์  เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตินัน้ 

ก่อนทาํการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทัจดัการ บรษิัทจดัการอาจ

ดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีท่างสาํนกังานกาํหนดได ้

ในกรณีที่มตดิงักล่าวของผู้ถอืหน่วยลงทุนเกีย่วขอ้งกบัสทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบตาม “สทิธ ิหน้าที่ และ

ความรบัผดิชอบของ บรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี” หรอืเกีย่วขอ้ง

กบัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตาม ขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

และกองทุนรวม” ของบรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนื (ถ้าม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผู้อื่นที่ให้บรกิารแก่กองทุน มติดงักล่าวจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากบรษิัท

จดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ที่ปรกึษา หรอื

ผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนแล้วแต่กรณี ในการดําเนินการตามมตินัน้ ๆ ทัง้น้ี การดําเนินการตามมติความ

เหน็ชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งไม่ขดัต่อประกาศหรอืกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

อย่างไรกด็ ีในการขอมตใินเรื่องทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการควบรวมกองทุนนัน้ หากกองทุนไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากจากผู้

ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนเหน็ชอบใหส้ามารถควบรวมกองทุนได ้บรษิทัจดัการจะดําเนินการควบรวม

กองทุนตามมติที่ได้รบั โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดไม่ออกเสยีงแสดงเจตนาและ/หรอืส่งหนังสอืแสดงมติ

กลบัมายงับรษิทัจดัการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ยนิยอมตามมติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ๆ และจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจัดการ

ดาํเนินการใหผู้้ถือหน่วยลงทุนรายดงักล่าวเขา้เป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่ หรอืกองทุนรวมที่รบั

โอนได ้(แลว้แต่กรณี)  

(3) บรษิัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที่

เพิม่ขึน้ของเงนิทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงนิทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว และ

บรษิัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทราบ โดยจะปิดประกาศไว้ในที่

เปิดเผย ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1  ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

2) การสง่หนงัสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี   67 

19.3.2 วนัและเวลาในการดาํเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทนุเพื่อขอมตจิะเป็นไป  ตามวนัทีบ่รษิทั

จดัการจะกาํหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการดาํเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้น้ี ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน

ขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จํากดั

การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การดําเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมาย ใหถ้อื

ว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนียัสาํคญั ตอ้ง

ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื

หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึง

ของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อื

หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน

ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อ

แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ :  

1 กรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหน่ึงใน

สามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอื

กลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีํานวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม

นัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัท ีเวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตาม

ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่

เหน็สมควรในกรณีทีส่ว่นราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั และ/

หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อนผนัใน

เรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี และ/หรอืหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/หรอืวธิกีาร
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บรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่าง 

ๆ ทัง้น้ีโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย ทัง้น้ีการแกไ้ข เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะต้อง

เป็นไปตามทีส่าํนกังานประกาศกาํหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ใหส้ามารถกระทาํได ้ 

3 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีเพื่อใหไ้ด้สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี กําหนด หน้าที่และความ

รบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

1) การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

ไดด้าํเนินการตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายภาษอีากรกาํหนดไวค้รบถว้นแลว้  

2) ศกึษาคู่มอืภาษีอากรกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดัเจนก่อนตดัสนิใจ

ลงทุน 

3) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีของตนเองใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่าํหนดในกฎหมายภาษอีากร 

4) แสดงขอ้มลูการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาํเนินการเสยีภาษใีนกรณีทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทุน หรอืมกีารลงทุนที่

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีก่าํหนดไวใ้นกฎหมาย  

4 การกูย้มืเงนิหรอืการทาํธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื  

บรษิัทจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรอืทําธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เงื่อนไขและวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

5 การจดัทาํทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จ ัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และ

การชําระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การให้สทิธหิรอืการจํากดัสทิธใิดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุน

รวมไดด้ําเนินการตามอํานาจหน้าทีแ่ลว้บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอื

หน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบั

ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

6 ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ

5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัตอ้งเสยีภาษีเงนิ

ไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี   69 

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่

มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน

ต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รบัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัจด

ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัที่ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารองเลี้ยงชพี

หรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น ทัง้น้ี เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่

รองรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั

จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ไดไ้ม่เกนิ

สดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง) กรณีทีม่เีหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนได้

แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รับการผ่อนผันจาก

สาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนักงานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ให้หมายความถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และ

ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)” 

7  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืที่

ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ที่

ออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึง

สาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงนิเกีย่วกบั

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบัการ

สัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าว

ขา้งตน้ 
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8 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ

เรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงนิที่

ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกบับญัชี

ของบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผู้

ซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ี

ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ใน

ลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาตอิเมรกินั

และบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์อง

ลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตาม

หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่าํคญัใน

สองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัยส์นิ

ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น

ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝาก

และเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย 

FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ 

FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัยส์นิ ผู้สนบัสนุนการขายและรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบั

การทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจทําใหก้องทุน

รวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ

ผูกพนัภายใต้ขอ้กําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่ง

รวมทัง้ผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบัการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขาย

และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่

อยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วย
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ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบรษิัทจดัการ ให้กับ

หน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เติม เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่

กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูที่

เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของ

กฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผู้

ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งขา้งต้น ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่

บรษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ีตาม

ความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดําเนินการตามที่บรษิัทจดัการ

แจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื

หน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี 

ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทําเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ FATCA และ

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่

กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็น

พลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการได้

สงวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย

ภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่นใดทีร่าชการ

กาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทั



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี   72 

จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจ

แห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่

ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบรษิัท

จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูด้แูล

ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามในข้อ

ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน

รวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม

และขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอื

เป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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บรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  มกราคม  2561  ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 

 

- ไม่ม ี- 

           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั

กองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัทจัดการ 

(www.principal.th) และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชีพ 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นายวศนิ ปรธิญั 

3. นายวทิยา เจนจรสัโชต ิ

4. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์

5. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 

6. นางสาวปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

7. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 

8. นายธนา เชนะกุล 

9. นายวรุณ ทรพัยท์วกุีล 

10. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

9 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)        เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

10 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)         การตัดสินใจลงทุน

11 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

12 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

14 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)  

15 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

16 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)       

18 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

19 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลําดับ ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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