
 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชัน่ เพ่ือการเล้ียงชีพ, CIMB – Principal (FAM) Retirement 

Solution RMF (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุนเต็ม

จาํนวน (Fully Hedged) 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนั  

• ในกรณีท่ีเงินจากกองทุนสาํรองเลีย้งชีพของผู้ลงทุนครบเง่ือนไขเก่ียวกบักาํหนดระยะเวลาซ่ึงเป็นผลให้ได้รบัสิทธิประโยชน์

ทางภาษีแล้ว ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมจากการโอนเงินดงักล่าวมายงักองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

และการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอาจมีต้นทุนท่ีแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีการโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมายงักองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จะมีผลให้การถือหน่วยลงทุนเกิน

ข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัข้อจาํกดัการ

ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเหน็ว่าการลงทุน

ในกองทุน เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานกาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียง

ด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ

กฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึง

ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• • บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
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หนงัสอืชีช้วน หมายถงึ  หนงัสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการ

เลีย้งชพี 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

วนัทําการ หมายถงึ  วนัเปิดทําการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัทําการซือ้หน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ี ตามทีกํ่าหนดไวใ้น 

(Subscription Date)  รายละเอยีดโครงการ  

วนัทําการขายคนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคนืหน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ี  

(Redemption Date)  ตามทีกํ่าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอื หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ําหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื 

รบัซือ้คนื   สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

มลูคา่หน่วยลงทุน                 หมายถงึ    มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทําการที ่ 

                                                      คาํนวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ   มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วย  

(Subscription Price)  ลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ    มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้ 

(Redemption Price)  คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ   การแก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแก้ไขราคา  

 ยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจบุนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ   การเพิ่มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม ่

 ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน  ที่ไม่ถูกต้องกบัราคา 

 หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (Depository receipt) 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ  หมายถงึ  หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใชเ้พื่อรองรบัใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังาน หรอื สาํนกังาน หมายถงึ  สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถงึ  พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ  

 กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

 ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและคาํสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

สมาคม  หมายถงึ   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัธรุกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาต 

 และจดทะเบยีนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทําการสง่เสรมิและ 

 พฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 
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กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนดเกีย่วกบัการ 

            จดัทํางบการเงนิรวม 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ 

            เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ 

ศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนดใหจ้ดัทํางบ 

            การเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแหง่ 

            ประเทศไทย 

กองทนุรวมเปิด หมายถงึ กองทุนรวมประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทนุรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภูมภิาค 

            ตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองที่ 

            ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of East Asia and Pacific Central  

            Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายภุกัษ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ กองทนุรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวจ้นครบกําหนดอายุ 

            ของทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุน 

            รวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถงึ กองทนุทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม  

            (Collective Investment Scheme) ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต์ 

            หรอืรปูอื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

            ต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รูปแบบการลงทนุในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทํานองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน

ตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปู

อื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อ

ธรุกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 
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การลดความเสีย่ง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives ทีม่ ี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กําไร (Speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิทีต่้องการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะทํานอง

เดยีวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก  

            โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีง 

            ไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัทําขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงนิคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระ

ผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบทํานองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ  

            กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์าร 

            ระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครอง 

            สว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื 

            ต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel  

            Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

หมายถงึ ศูนยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใดๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยม ี

            ลกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

1. มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขาย

หลายราย 

2. มกีารกําหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กําหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใช้ดลุยพนิิจในการจดัการซือ้ขาย

เป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรอืการ 

            จดัการกองทุนส่วนบุคคล 
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บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ําการซือ้ขายไดใ้น  

            SET 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทํางบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ 

            การเงนิรวมทีม่กีารจดัทําและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม 

            สดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทํางบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ 

            การเงนิรวมทีม่กีารจดัทําและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม 

            สดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธ ิ

ในผลประโยชน์ 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กําหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม 

            ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกําหนดประเภท 

            หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง 

            ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่

รายยอ่ยกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึ่งอยูใ่นรปูแบบอย่างใดอยา่งหน่ึง 

            ดงัน้ี 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทนุในลกัษณะ ทํานองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน

ตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

            ดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อ

ธรุกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

หุน้กู้ระยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กํีาหนดเวลาชําระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีที่มกีารเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง 

            และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้ําหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก 

            สาํนักงาน เวน้แต่ทีกํ่าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 
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Credit Derivatives หมายถงึ Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการ 

            ประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย 

            คูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชําระเงนิใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิ 

            เหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชําระหน้ี (Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความ 

            เสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผูกพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชําระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงของตราสาร 

            หรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการชําระหน้ี 

            ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา Underlying ของ 

            ตราสารหรอืสญัญา แล้วแต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized 

Exchange 

หมายถงึ Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ของ   

            หลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงค ์

            หลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

            ทัง้น้ี ไม่วา่กองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

FX หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ ประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่  

            ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแหง่สหภาพ 

            เมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนู 

            นาน)  

Group Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทุนในแต่ละ 

            บรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้า 

            ประกนั 

InterNational Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทํา Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ Credit Rating ในระดบัที่สามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

Market Price หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทํา Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นการลงทุนใน 

            ตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวาม 

            เสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 
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Non-Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยูภ่ายใตบ้งัคบั 

            ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู ้

            ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

            และกองทนุสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives อา้งองิถงึ  

            (Obligation Category & Obligation Characteristics) 

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

            พระราชบญัญตัสิญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิที่ลงทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

            คา่ตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ กองทนุสาํรองเลี้ยงชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสื่อสารระหวา่งผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสาร 

            ระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยู่ 

            ภายใต้การกํากบัดูแลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ําหน้าที่กํากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอื 

            ตราสารทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถงึ ธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and  

            Lending) 

Securities Lending หมายถงึ ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

SN หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการ 

            ประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชําระหน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธรุกจิหลกัทรพัย ์

            (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ World Federation of Exchanges 

 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
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1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) Principal Balanced Allocation Retirement Mutual Fund 

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL BARMF 

1.4.  ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6.  การกาํหนดอายุโครงการ :  ไม่กาํหนด  

1.7.  อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ม ี

1.9.  เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  ไมม่ ี

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท   

2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

1)  ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของโครงการได้

ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

2)  หากบรษิทัจดัการนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศแลว้เกนิรอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจดัสรรเพื่อลงทุน

ในต่างประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานักงาน และหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม

กฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงนิทุนของโครงการไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมตคิวามเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3)  บรษิทัจดัการจะจดัสรรวงเงนิลงทุนในต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหก้บักองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศภายใตก้าร

บรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี รวมกนัทุกกองทนุไม่เกนิวงเงนิทีส่าํนกังานอนุมตัจิดัสรรให ้

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000 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 ตาม

ช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอาํนวยความ

สะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
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ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั

จดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอืขายคนื

หน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ 

หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี 

เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศให้

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อเป็นการสง่เสรมิการออมระยะยาวเพื่อใชภ้ายหลงัการเกษยีณอายุทาํงานของประชาชนทัว่ไป โดยบรษิทัจดัการจะนํา

เงนิทีไ่ดจ้ากการระดมเงนิทุนเพือ่พจิารณาลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน กองทุนทองคาํ กองทุนอทีเีอฟ กองทุน

อสงัหารมิทรพัย ์กองทุนสนิคา้โภคภณัฑ ์เงนิฝากหรอืตราสารทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น

หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ซึง่

บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิดงักล่าวตามความเหมาะสมแก่

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมจากการลงทนุ  

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  

การลงทุนของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 

-  ตราสารทุน : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารทุน 

-  ตราสารหน้ี : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารหน้ี 

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

-  กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  

การกาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ : กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ  

ไม่เกนิรอ้ยละ 79.00 ของ NAV และมนีโยบายลดหรอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดทีม่อียู ่

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไม่กาํหนด 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

3.8.  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และในบางโอกาส

อาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั  

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

หมายเหตุ: 

1 ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยรอ้ยละ 30 
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2.  ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืในระดบัน่าลงทุน 

(BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยรอ้ยละ 30 

3.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) รอ้ยละ 40 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจน

ถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศ

ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทัจดัการ

ลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ

กองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอื

เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจ

ลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กองทุนรวมผสมแบบไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในตราสารแหง่ทุน 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพีมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหน้ี ตราสารทุน 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หน่วยลงทนุหรอืตราสารของกองทุนรวมในประเทศ อาท ิกองทุนรวมทองคาํ กองทุนรวมสนิคา้โภค

ภณัฑ ์และ กองทุนอทีเีอฟทีซ่ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  ตลอดจนยงัอาจลงทุนในหน่วยลงทุน

หรอืตราสารของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนหรอืตราสารของกองทุนสงัหารมิทรพัย ์ รวมถงึเงนิฝากหรอืตราสาร

ทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด

อย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ทัง้น้ี ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  ทัง้น้ี 

สดัสว่นการลงทุนและกลยุทธก์ารลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมแก่สภาวะ

การลงทุนและการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ อยา่งไรกต็าม กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมทองคาํไม่เกนิ

รอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสนิค้าหรอืตัวแปรตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนด และจะเข้าทําสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน (Fully 

Hedge) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)   

นอกจากน้ี กองทุนอาจพิจารณาทําธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse 

Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และยงัอาจลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความ

น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตราสารทีไ่ม่ไดร้บั

การจดัอนัดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 

Securities) และ/หรอือาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 

 

 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี    10 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

มสีดัสว่นการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งต่างประเทศบางสว่นไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิทัง้น้ีไม่เกนิวงเงนิทีไ่ดร้บั

จดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรเพิม่เตมิจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อีํานาจในการจดัสรรวงเงนิ

ลงทุนในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทัจดัการ  

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น

อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นและ

หากบรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณา

ลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผู้

ถอืหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆโดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็น

การดาํเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 ตราสารทุน 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(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 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 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4 ตราสาร Basel III 

1.5 ศุกกู 

1.6 ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 
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2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไขให้

กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้

อย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลู

ทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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 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 และหน่วย property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 มคุีณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้กบัการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
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4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คู่สญัญาตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน 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 โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ี

credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.2 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับ

แต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่าง

ใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 

credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.5 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคา

ทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องม ีcredit rating 

อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 

credit rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหน้ีซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ที่มขีอ้มูล

ราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องม ีcredit 

rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
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2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 

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 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและ

การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณ

ตามวธิกีาร ดงัน้ี  

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

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชําระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม 

reverse repo  

4.4 การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิัท

จดัการต้องเรยีกให้คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่สามารถใช้ใน

การทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อและ

ทรพัย์สนิที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่มูลค่า

หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ 

สิน้วนั มมีูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ล้าน

บาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ และมกีารกาํหนดเรื่องดงักล่าวไว้

ในสญัญาซึง่ไดก้ําหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แล้ว 

บรษิทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีาร

คาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุน

มอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกําหนดให้สามารถบงัคบัชําระหน้ีตามธุรกรรมใด

ธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรม

ทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6 discount rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของ

คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 
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ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน

การลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญา

ดงักล่าวกระทําการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงัน้ีที่สามารถประกอบธุรกจิหรอืดําเนิน

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 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ที่ให้ยมื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอื

หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี  

3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย ์โดยต้อง

เป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์บรษิัท

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 

วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit 

rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 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 หนังสือคํ้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลกัทรพัย์ให้แก่

กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยู่ในดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการ

ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
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3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะ

มผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนันัน้ได ้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 หรอืธนาคารที่

มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับ

แต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหน่ึง

อย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น 

issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด 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. ลกัษณะและสาระสําคัญของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลักษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้กําหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญา

ยมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  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 ทองคาํ 

1.6 ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภัณฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิค้าหรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.5 

หรอื 1.8  

1.7 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.6 

1.8 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 

(spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่

ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไว้

อย่างแพร่หลายดว้ย 

2 เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 
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2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคาร

พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ 

derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิุคคล

ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดย

หน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิค้านัน้ต้องเป็น

ทรพัยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที่ส่งมอบ

สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.6 – 1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying 

หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสม

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 โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่เกนิอตัรา

ทีก่าํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มอีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.1 เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ

กองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี 

หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 
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3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทนั

เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคํานวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื

หลายอย่างดงัน้ี 

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

ภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิค้า

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทั

จดัการแสดงให้เหน็ได้ว่าวธิกีารคํานวณของผู้พฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะท้อนอตัราเงนิเฟ้อได้

อย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule)  

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่

กองทุนอาจต้องชําระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives 

นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่

15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้น้ี ในกรณีที่ว ันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ.  ให้

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย

หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข 

ดงัน้ี 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคียงกบัธุรกรรม

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่

เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ 

โดยคู่ส ัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินตาม

ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกนั

ความเสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบ

กําหนดตามปกติ)  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit 

Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่
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ชาํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 

to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงใน

กลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะ

ครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 

Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของ

สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้าย

ประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิ

กบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

อา้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี 

ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit 

event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย

วธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดให้

ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอื

การหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุโดยรวมบรษิทั

จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการดาํเนินการ ทัง้น้ี ในกรณี

ดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและ

รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจาก

รายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็น

การทําสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิก

สามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของ

บรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

สว่นที ่1 :  ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 ตราสารทุน 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
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1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 

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 ตราสารหน้ีอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่

สาํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 

1.3 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4 ตราสาร Basel III 

1.5 ศุกกู 

1.6 ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants 

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่

ครบถว้น ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรอื SN ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่

กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย

กาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึได้เพื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ

ลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้อง

อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อชําระหน้ีการค้า  B/E 

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2 ธนาคารออมสนิ  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผู้ออก

ตัว๋ ทัง้จาํนวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1.1  มคุีณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กําหนดสําหรบัตราสารทาง

การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2 

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ทีเ่ป็นดงัน้ี 

1.2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ํากบัดแูล

ดา้นหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็น

หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ

ทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

1.2.2. CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่ป็น

สมาชกิสามญัของ IOSCO  

1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศ

ดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการ

สาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้ 

1.3 ประเทศทีก่าํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอ

ทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนขออง MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีาร

จาํกดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมี

นโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุน

รวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.4.1    มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ใน ≥ 

80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

1.4.2    มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณี

ทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.4.3    มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF  นัน้ 

1.4.4    มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF  นัน้ 

1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์  เวน้แต่เป็น

กรณีที่มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี โดยได้รบัความเห็นชอบจาก

สํานักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็น และ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศ

ของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื บรษิัทเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาได้ต้องม ีunderlying อย่างใดอย่าง

หน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี  

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ทองคาํ 

1.6 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 

1.4 หรอื 1.7  

1.7 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.8 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา

ปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ 

Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่

ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะ

ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น 

ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย 

derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น

นิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การกาํกบั
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ดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็น

สมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารชําระหน้ีดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ต้อง

เป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที่

สง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ 

underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนั

ตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีาร

เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

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 โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่เกนิอตัราที่

กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํา

องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันี

ราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.1 เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนใน

ตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 

entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก

บรษิทั ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัให้

มมีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่าง

ทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่าง

ใดหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของ

สนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของ

สนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 
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3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงาน

ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิค้าและ

บรกิารที่ บรษิัทจดัการแสดงให้เห็นได้ว่าวธิกีารคํานวณของผู้พฒันาดชันีดงักล่าวสามารถ

สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule)  

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อ

ภาระทีก่องทุนอาจต้องชําระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน 

derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความ

เสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ

ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ 

บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยสาํคญั ใหคู้่สญัญา

อกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

เงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ

ธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม 

obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัที่

จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมี

ผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event 

ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมเีพยีง

รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการ

ซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 

obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ 

credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีาร

ชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื่อเกดิ 

credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default 

Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ

สนิทรพัย์อ้างองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างองิ 

โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัรา
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ลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมลูค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอน

ผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อา้งองิให้กบั

ผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่

เกดิ credit event) 

7.3 ต้ อ งใช้สัญ ญ าม าตรฐานตาม ที่ กํ าห นดโดย  International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มี

ลกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใช้บงัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีก่ําหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ 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 อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment  

      grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่เกนิ 20% 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผู้

ออกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอื 

     ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

หรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลอืกใช ้credit rating แบบ national scale ซึง่

ประเทศนัน้ตอ้งม ีsovereign rating อยู่ในระดบั 

investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอืศุกกู 

ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป

โดยมรีายละเอยีดตามแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ 

≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ี

ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น

บุคคลดงัน้ี 

  5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตาม 

  กฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั 

  การเงนิ  

  5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

  5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

 สหกรณ์การเกษตร  

  5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่ 

            อาศยั  

  5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 

  และขนาดย่อมแห่งประเทศทย  

  5.2.3.7 ธนาคารเพื่ อการส่งออกและ 

  นําเขา้แห่งประเทศไทย  

  5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

  5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวนัชําระหน้ี > 

397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรอื

อยู่ในระบบของ regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้

ขาย หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 

หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่

ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีาร

เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอื

ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม

กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงัน้ีแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

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

ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื

ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่

รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที่

อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขาย

ใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้

ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้

ในต่างประเทศ หรอืผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา

ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอื

เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ี 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน 

SET ห รือ ใน ต ล าด ซื้ อ ข าย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็น

การทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด

ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่ี

กาํหนดวนัชาํระหน้ี  ≤ 397 วนั 

นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ี

ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 

6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตาม

ตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคล

ดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 

5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิ

ระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็น
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิ

ต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะทาํนอง

เดยีวกบับุคคล ตาม

ขอ้ 6.4.3.3.1 – 

6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชําระ

หน้ี > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ต้องขึน้

ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated 

market 

6.5   ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative 

Warrants) ทีม่ ีIssuer Rating อยู่ในระดบั 

Investment grade  

6.6  ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ใน

ระดบั Investment Grade   

6.6.1 Reverse repo 

6.6.2 OTC Derivatives 

6.7  หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ

การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลกัทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือ

ของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่

รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

แก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย

ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะ

กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน

อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แต่

กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่

สาํนกังานกาํหนด 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 

(SIP) 

คู่สญัญารายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่

ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญา

ในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E 

หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่

รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคล

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา 

ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมาย 

      เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอน

กรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-    ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี

บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   

ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-    อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  คงเหลอื ≤ 6

เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอื ตราสาร

ที่ มี สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า แ ฝ ง 

(Structured Note) ที่ มี เ งื่ อ น ไ ข ห้ า ม

เปลี่ยนมือแต่MF ได้ดําเนินการให้มีการ

รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม

วธิกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมีเงื่อนไข

ให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ี

ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3    total SIP ตามขอ้ 7 ของสว่นน้ี แต่ไม่

รวมถงึตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ที่

มลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

        2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

         ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่น 

         การลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อก 

         ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single  

         entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า  

        investment grade หรอืไม่ม ีcredit  

        rating 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

6 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 

7 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 :  

     อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อก 

     ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity  

     limit) 

7.2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel 

    lII ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/ 

    หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน 

    ได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั 

product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

8 derivatives ดงัน้ี 

 8.1  การเขา้ทาํธุรกรรมderivatives ทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

(hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย

เดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของ

จาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร Basel 

III และศุกกูของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไมร่วมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตรา

สารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

  2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ 

(financial liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ 

ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหน้ีสนิ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

ดงักล่าว ของเจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก 

เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิ

ตามที่เปิดเผยในงบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลา

บญัชล่ีาสดุ รวมถงึกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทํา

งบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้

อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกรายนัน้เป็น

รายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่น

แบ บ  filing ใน ลัก ษ ณ ะเป็ น โค รงก าร  (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็น

ตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดบั

ตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating 

ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ 

บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า

การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  

เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing 

ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราสว่น

ตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดย

บุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศ

ไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

MF หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงัน้ี 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ 

    ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก  

    สาํนกังาน  

       (1.1)  มขีนาดเลก็  

       (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

       (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วยinfra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของ

กองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra 

ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(1) มขีนาดเลก็ 

(2) จดัตัง้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Property ทัง้หมดของ 

Property ที่ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property 

ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบ

การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน

การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล เช่น 

International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States  Generally Accepted Accounting Principle 

(US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น

เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัสง่

รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจน

จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 

90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ
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(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลีย่นแปลงไป

จนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน

ในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิ

แลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิ

กรณีดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนั

ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่

กาํหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข) ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 

(3) (ก) 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลู

เกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ

ลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่

ลงทุน (concentration limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้

บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการ

ผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผอ่นผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็น

หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้

ลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
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สาํคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีในการจดัสง่

รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้อง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.1 จดัทํารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน  รวมทัง้จดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายในวนัทําการ

ถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท

ของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ

ดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง

ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จด

ทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัให้มวีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้ถอืหน่วยลง

ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าว

ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไมม่ ี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดย

เป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 5.8 เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี    34 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทั

จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 

(www.principal.th) 

บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 

บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  (ถา้ม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืชีช้วน โดยใน

ระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุนของ

โครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิทุนของโครงการ ทัง้น้ี หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงนิทุน

ของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดย

จะปิดประกาศทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดย

บรษิทัจดัการจะยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และดําเนินการแจง้ให้สาํนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วนันับ

แต่วนัทียุ่ตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.3 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษ ี

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ หนังสือชี้ชวน

สว่นขอ้มลูโครงการ ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน รวมถงึคู่มอืภาษ ีไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทั

จดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการตามปกตขิองบรษิทั

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5.4 วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

5.4.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาจองซือ้หน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

5.4.2 วธิกีารเสนอขายหรอืจองซือ้หน่วยลงทุน 

5.4.2.1. จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อจองซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนื ไดทุ้กวนัทาํการในเวลาทาํการ ตัง้แต่ 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เป็นมลูค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) ซึง่เป็นมูล

ค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2) ผูจ้องซือ้จะต้องชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จาํนวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชี

กองทุน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของ

ขอ้กาํหนด กฎระเบยีบ และภาษต่ีางๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

เอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผูจ้องซือ้พรอ้มรบัรอง

สาํเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทางโทรสาร 

และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบั
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เอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืภายใน 7 วนั นับ

แต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้น้ี หาก

ปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั 

หรือ บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และ

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง

โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผูจ้องซือ้ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการดําเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทาง

โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อ

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคําสัง่

จองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การชาํระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชําระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จํานวนทีจ่องซือ้ โดยชําระเป็นเงนิ

สด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั 

ซึง่ในกรณีทีผู่จ้องซือ้หน่วยลงทุนชําระเงนิค่าจองซือ้เป็นเชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต ์

ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่จองซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อ

กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ลงบน

ดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้

จองซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ในวนัทําการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธิที่จะรบัชําระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนเท่านัน้ เว้นแต่

บรษิทัจดัการจะกาํหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้น้ี ขึน้กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนใน

อนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก 

(2) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดร้บัการจองซือ้หน่วยลงทุน 

พร้อมทัง้เงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บรษิัทจดัการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อไว้

เป็นหลกัฐาน 

(3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บรกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่น

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

หลงัจากบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจ้าของ

บญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใด

ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่

สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีจ่องซือ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื จะดําเนิการยกเลกิรายการจองซือ้นัน้ และแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ทราบ ซึง่ผู้
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ถอืหน่วยลงทุนสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได ้แต่ตอ้งอยู่ในระยะวนัและเวลาของ

การเสนอขายครัง้แรกทีก่าํหนด 

(5) ในการชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ย

เงนิจนเต็มจํานวน จะหกัลบหน้ีกบับรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจจะดาํเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(6) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้าํการจองซือ้หน่วยลงทุน และไดช้าํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน

เตม็ตามจาํนวนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วย

ลงทุนไม่ได้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณา

ของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น

หลกัฐานยนืยนัการทํารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก 

(8) บรษิัทจดัการจะนําเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเก็บรกัษาไว้ในบัญชีเงนิฝากที่

บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการน้ี ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทัง้หมดจะนําเข้าเป็น

ผลประโยชน์ของกองทุน 

5.4.2.2. จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิอง

บริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ- 

www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมสําเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิ

ฝาก (ระบบ ATS) (ถา้ม)ี เพื่อชาํระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ช้

และรหสัผา่นใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีาร

อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 

ชัว่โมง ในระยะเวลาทีเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิห้

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องทํารายการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของ

บรษิทัจดัการใหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการสดุทา้ยของระยะเวลาจอง

ซือ้หน่วยลงทุน 

(3) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัท

จดัการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) สําหรบั

การสัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยังไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(ถา้ม)ี โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
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(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีาร

อื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

(2) คําสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนเตม็จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแลว้ ทัง้น้ีผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้

ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ อาจมภีาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งของธนาคาร 

โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจาํนวนเงนิทีจ่องซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้ (ระบบ ATS) 

(ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเงินในบัญชีไม่

เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิ

ฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น

หลกัฐานยนืยนัการทํารายการจองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใชห่ลกัฐานการทาํรายการอย่างสมบรูณ์ บรษิทัจดัการ

จะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการทีส่มบูรณ์ และใช้

อา้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) ปัจจุบันบริษัทจดัการยังไม่เปิดให้ทํารายการซื้อ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ

โทรศัพท์อัตโนมัติ  ทั ้ง น้ี  หากสามารถทําการซื้อ  หรือสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

เมื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ

จดัการ โดยจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่ www.principal.th  

5.4.2.3. จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก

แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบั

แบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมสาํเนา

บตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อชําระค่า

ซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อ

ใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบ

จะใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทําการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ด้รบัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะ

สามารถใชบ้รกิารได ้
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(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์

“www.principal.th” ของบริษัทจัดการได้ตลอด 24 ชัว่โมง ในระยะเวลาที่เปิดเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องทํา

รายการจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ ใหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายใน

เวลา 15.30 น. ของวนัทาํการสดุทา้ยของระยะเวลาจองซือ้หน่วยลงทุน 

(4) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ

จะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) สาํหรบัการสัง่ซือ้

ครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจํานวนทีร่ะบบกําหนด ซึง่เป็นมูลค่าทีย่งัไม่รวมค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีาร

อื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

(2) คําสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนเตม็จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแลว้ ทัง้น้ี ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้

ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็น

ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจาํนวนเงนิทีจ่องซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้ (ระบบ ATS) 

(ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเงินในบัญชีไม่

เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิ

ฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น

หลกัฐานยนืยนัการทํารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพข์องผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือ

หลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษิัทจดัการเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้

อา้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

5.5. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตามทีจ่องซือ้และไดช้าํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน

เตม็ตามจาํนวนแลว้ ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่รงกบัจาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บั

ชาํระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ยกเวน้ในกรณีทีก่ารจองซือ้

หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
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จากสาํนกังาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้โดยใชห้ลกัการ “จองซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัที่

ไดร้บัการจองซือ้และรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวน ในกรณีทีม่กีารจองซือ้พรอ้มกนัและมหีน่วย

ลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาแล้วเหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร

หรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผู้

ส ัง่ซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

5.6. การคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน

นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจดัส่งเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนโดยการนําฝากเงนิดงักล่าว

เขา้บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 1 

เดอืนนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุน อน่ึง สาํหรบัดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถ้า

ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุติโครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้

แรกเน่ืองจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย ทัง้น้ี เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบั

อนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหโ้ครงการดาํเนินการต่อไปได ้

บรษิทัจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่ได้รบัจากการ

จาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชําระเป็น

เชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของ

บรษิัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบ

กาํหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติม วธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้น้ี เพื่อ

ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะทําการติดประกาศที่สํานักงานของบรษิัทจัดการ และ

สาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.7. เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

5.7.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีทีก่ารจองซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทําใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วยลงทุน

ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั

ใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(4) กรณีบรษิัทจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ

เป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารจองซือ้หน่วย

ลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อ

เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมาย

ในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

5.7.2. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบิตัิตามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ําหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

5.7.3. เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้วปรากฏเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้การ

อนุมตัิจดัตัง้และจดัการกองทุนของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิน้สุดลง เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควรและ

ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดม้จีํานวนไม่มากพอทีจ่ะทําใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

จดัการลงทุนต่อไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จาํนวนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผูล้งทุน ไม่เป็นไปตามทีก่าํหนด

ในโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สุดลง ใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้  5.6. เรื่อง “การคนืเงนิ

ค่าจองซือ้หน่วยลงทุน” 

5.8. การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซื้อจะต้องเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทํารายการซื้อหรอืขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการ โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและ

ขอ้ความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี

(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอืน่ๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงัน้ี 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา   

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอํานาจในกรณีผู้มอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มอีํานาจลงนามที่ระบุในหนังสอื

รบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี    41 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้่งเอกสารคําขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ีใหแ้ก่บรษิทัจดัการ

ทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผูจ้องซือ้ตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบั

ให้แก่บรษิัทจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งเอกสารเพื่อเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรือ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความหรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสาร

ต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการไดด้ําเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทาง

โทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการ

ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   

หากขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรอืยนืยนัจากผูจ้องซือ้ บรษิทัจดัการ

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เว้นแต่บรษิัทจดัการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เหน็สมควร  บรษิัทจดัการกําหนดใหผู้้ใช้สทิธใินฐานะผู้ถือหน่วย

ลงทุนและเป็นผู้มสีทิธทิีจ่ะได้รบัเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิที่ได้จากการขายคนื

อตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  จะต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 

รายถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิัทจดัการจะดําเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน

ร่วมกนัในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน (ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัิเปิดบญัชร่ีวมขา้งต้นได้ไม่เกนิ 4 

ราย) ซึง่ในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะทําการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการ

ขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ถ้าม)ี เข้าบญัชเีงนิฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่

บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตักิารดาํเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ําหนดขัน้ตอน

และหลกัเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทัง้การดําเนินการพสิจูน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิ

ฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้ือหน่วย

ลงทุน สาํหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากที่

กล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน

อนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอกีครัง้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดย

บรษิทัจดัการจะประกาศกาํหนดวนัเริม่ทาํการซือ้ขายในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ รวมถงึปิดประกาศ ณ สาํนกังานของ

บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดย

เป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 5.8. เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขาย

หน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
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จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.3 วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามทีก่ําหนดในขอ้ 

5.3. เรื่อง “วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

6.4 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.4.1. การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแลว้ บรษิัทจดัการจะใช้

มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายและจาํนวนหน่วยลงทุน

ทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามที่ระบุไว้ในขอ้ “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =   มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

6.4.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

 6.4.2.1. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ 

ในใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน โดยผูล้งทุนจะตอ้งชาํระเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทุนเต็มจํานวน ณ บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยไม่

กาํหนดจาํนวนขัน้ตํ่า 

ทัง้น้ี หากเป็นการสัง่ซือ้ในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่า

ไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) เป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ตํ่าสําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก

ขา้งตน้ใหก้บัผูล้งทนุบางรายได ้โดยบรษิทัจดัการไม่จาํเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้จะต้องชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชี

กองทุน และใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผู้ร ับภาระในเรื่องของ

ข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซือ้ได้ส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูส้ ัง่ซื้อพรอ้มรบัรอง

สําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทาง

โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ส ัง่ซื้อตกลงส่ง

ต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืภายใน 

7 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คําสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี 
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หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่

ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั 

และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ดําเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบั

ทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั

ทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จาํนวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยชาํระเป็นเงนิสด 

เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั 

ซึ่งในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต ์

ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อ

กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซือ้ลงบน

ดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุน

ในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบ

ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะกาํหนดต่อไป 

(2) กรณีชาํระค่าเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงนิสดหรอืเงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ ผ่านระบบ

ธนาคารทางโทรศพัท์ ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment ของธนาคารที่

บรษิทัจดัการกาํหนด 

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนให้ถือ

เป็นรายการของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ สิน้

วนัทําการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะใช้

มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการซือ้หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคดิค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามที่

ระบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม”  การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้หน่วย

ลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ 

สิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่

บรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จ้งการเปลีย่นแปลง

เวลาดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สํานักงาน

ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(3) ผู้ลงทุนที่ประสงคจ์ะใช้บรกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่น

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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หลงัจากบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจ้าของ

บญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่น

ใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคารในวนัทาํการซือ้

หน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัทําการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ี

บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการซื้อเป็นเกณฑ์ในการ

คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15  “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุนและกองทุนรวม” 

การทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคาร ในวนัทําการซือ้

หน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัทาํการซือ้ถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้

ณ สิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่

บรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จ้งการเปลีย่นแปลง

เวลาดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สํานักงาน

ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

(5) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่

สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคา

ขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้ บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(6) ในการชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิจนเตม็จํานวน จะ

หกักลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได้ เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน

รวมน้ี บรษิทัจดัการอาจจะดาํเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(7) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ไดท้ําการสัง่ซื้อ และได้ชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน

แลว้จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่

จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการ

เป็นรายกรณี 

(8) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน    พร้อมทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บรษิัทจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน จะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(9) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวิธกีารอนัสามารถเป็น
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หลกัฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

6.4.2.2. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์

อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัท

จดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กั

บญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่ง

ชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/

หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ผูจ้องซือ้ 

(2)  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัท

จดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) สําหรบั

การสัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยังไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีาร

อื่นทีบ่รษิทัจดัการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบรูณ์

ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน

ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วย

ลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์

แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่าํหนด หรอืในวนัหยุดทาํการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ

ซือ้ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็

จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแลว้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิอาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็น

ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ (ระบบ ATS) 

ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่

เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก

ของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 
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(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวิธกีารอนัสามารถเป็น

หลกัฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียง

เอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัท

จัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทํารายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมัติ หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) ปัจจุบนับริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้ทํารายการซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ

โทรศัพท์อัตโนมัติ ทัง้ น้ี  หากสามารถทําการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

เมื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ

จดัการ โดยจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่ www.principal.th 

6.4.2.3. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์

ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์

ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสําเนาบัตร

ประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อชําระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใช้

บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการกําหนดและเหน็ว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ในการเข้ามาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการครัง้แรก 

ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทาํการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อน

จงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ

จะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) สาํหรบัการสัง่ซือ้

ครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจาํนวนทีร่ะบบกาํหนด  ซึง่เป็นมลูค่าทีย่งัไม่รวมค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
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(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีาร

อื่นทีบ่รษิทัจดัการ  โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบรูณ์

ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน

ให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วย

ลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่าํหนด หรอืในวนัหยุดทาํการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการ

ซือ้ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็

จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแลว้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น

ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ (ระบบ ATS) 

ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่

เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก

ของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น

หลกัฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอื

หลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้

อา้งองิได ้

(2) การซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาด

จากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด

ดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดวนัหยุดทําการซื้อ ขายคืน หรือ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ โดยจะกาํหนดวนัดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุป หรอื

ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) หรอืปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทั

จัดการและสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน  หากมีการเปลี่ยนแปลง

วนัหยุดทําการซื้อ ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว บรษิัทจดัการจะแจ้งให้

ทราบใน www.principal.th หรอืปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการและสาํนักงาน

ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืช่องทางอื่นใด 

6.5. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะทําการเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้ และไดช้ําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
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เตม็ตามจํานวนแล้ว ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิที่ระบุไวใ้นใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ

ไดร้บัชาํระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

ยกเว้นในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุน

ของโครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึง่ในกรณีดงักล่าวบรษิทัจดัการจะ

จดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม

จํานวน ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตาม

สดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะจดัสรร หรือไม่

จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยทราบล่วงหน้า 

(3) ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแลว้ อาจทําใหเ้กนิวงเงนิที่ได้รบัอนุมตัิ

เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุบางสว่นหรอืทัง้หมด 

ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

(4) สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

6.6 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไมม่ดีอกเบีย้โดยการนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้

บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

ยอมรบั เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทาํการถดัจาก

วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นั

เน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบกาํหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่

การเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง สาํหรบัดอกเบีย้และ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการ

จะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติม วธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้น้ี เพื่อ

ประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะทาํการตดิประกาศทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ 

6.7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ 

6.7.1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุน

ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(2) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ อาจทาํใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 

(3)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่

ครบถว้น 

(4)  กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทาํใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด

เกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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(5)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ ผู้ถือหน่วย

ลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ 

“การหยุดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรอืข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ

ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการ

ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(7) กรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน หรือในกรณีที่

บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

หรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง 

หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

6.7.2. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เขา้ใจ และยินดีที่จะปฏบิตัิตามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ที่กําหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

6.3.  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

7.1.  ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

-  หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2.  รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การขายคนืหน่วยลงทุนอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งชาํระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมี

หน้าทีศ่กึษาและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนทีม่ใิชจ่ากเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรอืสงูอายุ ตามทีก่าํหนดไวใ้น

กฎหมายภาษอีากร บรษิทัจดัการมหีน้าทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่ายในอตัราทีก่รมสรรพากรกาํหนด โดยคาํนวณจาก

ผลประโยชน์ 

ทีไ่ดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั

จดัการจะประกาศกาํหนดวนัเริม่ทาํการรบัซือ้คนืในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ และปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทั

จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั

จดัการ (www.principal.th)  

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
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7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1. ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคารบัซือ้คนืโดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บั

การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ “วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

7.4.2. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้ทุกวนัทําการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดย

ต้องกรอกขอ้ความในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจํานงให้

ครบถว้นชดัเจน และจะตอ้งระบุจาํนวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการจะขายคนื หรอืระบุจาํนวนเงนิ

ทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึง 

(2) ผูข้ายคนืที่ได้ทําการยื่นแสดงความจํานงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะทําการยกเลกิ

หรอืเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้น้ี เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ ซึ่งขึ้นอยู่กบัดุลย

พนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบตัร

ประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดงตนอื่น

ใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทนิตบิคุคลจะตอ้งแสดงถงึเอกสารสาํคญัทีแ่สดงถงึการทาํนิติ

กรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่อ้งการขายคนื ใน

ใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏใน

บญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืขายแลว้ทาํให้

คงเหลอืตํ่ากว่าจาํนวนทีต่ามเงื่อนไขกองทุนกาํหนด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น

หลกัฐานยืนยนัการทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  
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การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็น

รายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทํา

การซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทาํการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณากําหนดวนัหยุดทําการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เติม 

โดยจะกําหนดวนัดงักล่าวไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป หรอืในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ (www.principal.th) หรอืปิด

ประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการและสาํนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หากมกีารเปลี่ยนแปลง

วนัหยุดทําการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบใน www.principal.th หรอื

ปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการและสาํนกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืช่องทางอื่นใด  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1. การชาํระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะดําเนินการหรอืมอบหมายให้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝาก

ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทาง

ไปรษณีย์หรอืนําส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

(2) สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้

บนัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

7.9.2. เงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.9.2.1. กรณีหยุดรบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่าํการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดนํ้าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีใ่ชเ้ปิด

บญัชจีนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะทาํการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

7.9.2.2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด 

และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ําหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

-  Internet 

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

-  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นทัง้ทีอ่ยู่ภายใต้

การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ซึง่รบัมาจากกองทุน

รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี    52 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งชาํระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมี

หน้าทีศ่กึษาและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั

จดัการ (www.principal.th) 

8.3 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.3.1 “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วย

ลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยบรษิทัจดัการจะ

ดําเนินการนําเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี แลว้นําไปชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

8.3.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด้ ใน

กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัคําสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ต่ีอ

กองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ 

และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

8.3.3 สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนัทําการ

ก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิดปลายทาง

ไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.3.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการซือ้

หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มูลการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้ือ

หน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

8.3.5 บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ออก และจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัทําการถดัจากวนัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

เขา้ 

8.4. วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.4.1. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก

รายละเอยีดต่างๆ ในแบบคําสัง่ทาํรายการทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดย

ระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้

จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

ในกรณีที่เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ที่อยู่

ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดการทํารายการ

เฉพาะที่ระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บรษิัทจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการต่อไป 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได ้หากรายการ

ดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้าํรายการจนเสรจ็สิน้สมบูรณ์แลว้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํา

รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนั

ทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

8.4.2. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธกิารให้บรกิารผ่านช่องทางน้ีเฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม

ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิอง

บรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 

หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้ม

สาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสม

โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด

ปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจาก

กองทุนเปิดตน้ทาง 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่้องการสบัเปลีย่นมากกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดย

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํา

รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนั

ทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ

บนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่

ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาด

จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้ว

เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) ปัจจุบันบริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้ทํารายการซื้อ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์

อตัโนมตั ิทัง้น้ี หากสามารถทาํการซือ้ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดเ้มื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการ โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่ w www.principal.th   
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8.4.3. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธกิารให้บรกิารผ่านช่องทางน้ีเฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม

ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใช้

บรกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ w www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่

บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะ

จดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอื

วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทาํการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ส ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซือ้ขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต์ “www.principal.th” 

ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด

ปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจาก

กองทุนเปิดตน้ทาง 

(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่้องการสบัเปลีย่นมากกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดย

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํา

รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนั

ทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึ

รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่

กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก

ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.5. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด 

ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 

15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทําการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนั

ทาํการซือ้ขายถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณากําหนดวนัหยุดทําการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เติม 

โดยจะกําหนดวนัดงักล่าวไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป หรอืในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ (www.principal.th) หรอืปิด

ประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการและสาํนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หากมกีารเปลี่ยนแปลง
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วันหยุดทําการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน 

www.principal.th หรอืปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการและสาํนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืช่องทางอืน่ใด 

8.6. ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคาขาย และราคารบัซือ้คนืในการสบัเปลีย่นการ

ถือหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รบัการรบัรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการ

คาํนวณ ณ สิน้วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่าํหนดไวด้งัน้ี 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การกาํหนดราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  ณ  สิน้วนั

ทําการรบัซื้อคืนที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) หรอืตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบัคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนัทาํการขายที่

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) หรอืตัวแทน (ถ้ามี) ได้ทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทนุ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.7. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในขอ้ “ค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

9.  การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก่อน และ

ไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง

ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้

ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคีําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อน

ได้ไม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

- ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้

มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจง้การเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล

และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน

วนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิัท

จดัการจะตอ้งชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชาํระเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนที่ไดร้บัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่

ปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ได้รบัไว้แลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ 

คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่

ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึง่ก่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก

จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่

เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน    แก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  
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(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยึดหรอือายัดทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้

ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการอนัเน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์

และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืน

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

ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนกังานทราบโดย

พลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืน

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

ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 

ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรบัคําสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท

จดัการอาจหยุดคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

กไ็ด ้

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัคํา

สัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ย

ละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซือ้
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หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่

รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีง 

หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืพจิารณาเหน็ว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใด อาจมีผลทําให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนบุคคลนัน้หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืปฏเิสธ

การโอนหน่วยลงทุนแต่เพยีงบางส่วนหรอืทัง้หมดในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ

ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน  โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง

ชพีไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์

ทัง้หมดภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ไม่กาํหนด 

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่กาํหนด 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการ

ขายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมเมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14  ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ   

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง

กองทุนรวม  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
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รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หมายเหตุ *มลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมทีใ่ชใ้นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.2.1.– 15.2.3 น้ี เท่ากบั มลูค่าทรพัยส์นิ

ทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหน้ีสนิทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วนัทีค่าํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม โดยยงั

ไม่หกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน

ของวนัทีท่าํการคาํนวณ ทัง้น้ี จะคาํนวณเป็นรายวนัและจะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีอง

กองทุนเป็นรายเดอืน 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

(1) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เป็นต้น และ

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอื

ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ ์การส่งเสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้าน

การตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นต้น ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ทัง้น้ีไม่เกนิร้อยละ 

0.30 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนต่อปีบญัช ีโดยคํานวณจากมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลี่ยต่อวนั

สาํหรบัรอบปีบญัชใีดๆ  

(2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งกบัการตดิต่อกบัผูจ้ดัการหลกัในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล 

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เป็นตน้ 

(3) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทุนและ

จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของกองทุนกบัสาํนักงาน ค่าทีป่รกึษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็น

ตน้ 

(4) ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(5) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(6) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(7) ค่าจดัทาํ จดัพมิพ ์แบบฟอรม์คาํขอใชบ้รกิารกองทุน หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/

ใบกํากบัภาษ ีรายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน และค่าใชจ้่ายใน

การจดัเตรยีมและจดัสง่เอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบั

กองทุน 

(8) ค่าจดัทาํ ค่าพมิพห์นงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจาํงวด 6 เดอืนและรายงานประจาํปี

ถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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(9) ค่าใชจ้่ายในการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนงัสอืพมิพร์ายวนั

หรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(10) ค่าใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์การลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น 

ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าประกนัความเสีย่งเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และ/

หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(11) ค่าเกบ็รกัษาทรพัยส์นิต่างประเทศ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในขอ้  “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

รายปี” ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรอืการ

ดําเนินคดี เพื่อการรับชําระหน้ีใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก

บรษิัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบัคําสัง่จากสํานักงานคณะกรรมการ 

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

รกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(13) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัิ

ตามกฎหมายหรอืประกาศของสาํนักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานที่มี

อาํนาจตามกฎหมาย 

(14) ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลง

ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิเช่น ประกาศการ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงนิปันผล เป็นต้น และ/หรอื ข่าวสารถึงผู้ถือ

หน่วยลงทุน 

(15) ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอ

มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(16) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 

(17) ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ  ค่าอากรแสตมป์ ค่า

ไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรบัหนังสอืโต้ตอบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบยีน

กบัผูม้อีํานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัหา 

ไดม้า รบัมอบ/สง่มอบดแูล รกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึง่สนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยต่์างๆของกองทุนที่

นอกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้  "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(19) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินดัชาํระราคา (failed trade) 

(20) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(21) 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 ี 

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In) 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี    61 

-ไม่ม-ี 

15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่า

หน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง (Switching Out)  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเฉพาะกรณีทีม่กีารสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมน้ีไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ

อื่น ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการสุดท้ายก่อนวนัทํารายการ

สบัเปลี่ยน แต่ไม่ตํ่ากว่า 500 บาท โดยบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะ

เรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อขอทาํรายการ 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เป็นไปตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ื่นคํา

ขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนดเป็น

การทัว่ไปในการใหบ้รกิาร  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบันการเงิน

กาํหนด โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจาํนวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

(2) ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรือ

สถาบนัการเงนิกาํหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) บรษิัทจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บรษิัทจดัการ

ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บรษิัทจดัการ

ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนาย

ทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลในทะเบยีน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าวทราบ 
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ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งต้นน้ี เป็นอตัราที่ยงัรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใด

ทาํนองเดยีวกนั 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่น

ใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมขอ้ 15.2.1-15.2.3 ทุกวนั โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนในแต่ละวนัเป็น

ฐานคาํนวณ แต่จะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1) – 15.2.6 (21) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้ตามทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบญัช ี

บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาของค่าใชจ้่ายนัน้ หรอืตดั

จ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ หรอืหรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ทัง้น้ีการตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่กําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อน่ึง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่น

ใดในทาํนองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษต่ีางๆดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผู้

ถอืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” 

อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1. สาํหรบักรณีเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใช้จ่ายจากทีไ่ด้ระบุไว้ใน

โครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัท

จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(1.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย 

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนับแต่

วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีที่เป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายที่
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เพิม่ขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนั

เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที่

มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท

จดัการ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก

แห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่าย 

16. วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

(1) บรษิัทจดัการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่สํานักงานประกาศ

กาํหนด โดยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมจะคํานวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่

ลงทุนในประเทศ บวกกบัมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในส่วนทีล่งทุนต่างประเทศ โดยจะใชข้อ้มูลล่าสุด

ของทุกสิน้วนัทําการ และใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศที่เหมาะสมซึ่งเป็นอตัราแลกเปลีย่นที่บรษิัท

จดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั 

(2) บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ 

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ทัง้น้ี 

ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมใชม้ลูค่า

หน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนล่าสดุ 

(ข) วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(ค) วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป   

ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมกําหนดวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่า

หน่ึงเดอืน 

(ง) วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

ความใน (ก) มใิห้นํามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี    64 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด

เมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีป่ระกาศ

ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ที ่ www.principal.th ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศใน

เวบ็ไซด์ หรอืช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้

ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอื

วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสม  

ในกรณีที่การประกาศข้างต้น หากได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดย

สมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่าํนักงานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

และมลูค่าหน่วยลงทุนภายในสองวนัทาํการถดัไปกไ็ด ้

ในกรณีทีมู่ลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(3) การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2)  คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที ่

4 ขึน้ สว่นมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 

ทิง้ 

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยม

ตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้ 

รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

เงื่อนไขพเิศษ 

- ในกรณีที่วนัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดทําการในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน  ในการ

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิบรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะใชร้าคาหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิล่าสุดทีม่ใีน

การคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีที่บรษิัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์

เหน็ร่วมกนัว่าควรใชร้าคาอื่นทีเ่หมาะสมกว่า 

- บรษิทัจดัการอาจไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ในกรณีทีต่ลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีก่องทุนไดล้งทุนใน

หลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดดงักล่าวเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าสนิทรพัยส์ทุธขิองกองทุนไม่สามารถ

เปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิมเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่าง

เสร ีและทําให้ไม่สามารถถอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรอื
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เกดิเหตุการณ์อื่นๆที่มนีัยสาํคญั และส่งผลใหก้องทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธไิดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรอืเป็นธรรม และเหตุอื่นใดตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

เมื่อปรากฏเหตุดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดคาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัท

จดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(ถ้ามี) ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่า

ดงักล่าวพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให้สํานักงานทราบโดย

พลนั  ทัง้น้ี ขณะทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธไิด้อย่างสมเหตุสมผล บรษิัท

จดัการอาจไม่ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายหรอืรบัซือ้คนืทีร่บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบั

คาํสัง่ขายหรอืรบัซือ้คนื ดว้ยเชน่กนั 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ (2) 

(1) เมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วย

ลงทุนล่าสดุภายใน 1 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 :  

16.4.1 ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูค่าดงักล่าวไปแลว้  หรอืใน

กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าน้อยกว่าหน่ึง

สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทําและส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจด็วนัทําการนับแต่วนัที่

พบว่ามลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(ก) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(ค) สาเหตุทีท่าํใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมไิด้มี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทําให้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมผีลต่อเน่ืองถึงการคํานวณมูลค่าหรอื

ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมแก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้อง

ตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่าหรอืราคาไม่ถูกตอ้ง 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี    66 

16.4.2. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและไดม้กีารประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแลว้ หรอืใน

กรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าตัง้แต่หน่ึงสตางค์

ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาทีถู่กต้อง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) คาํนวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรอืราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 

(2) ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัที่มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้มมีูลค่าและคดิเป็นอตัรา

ดงักล่าว 

(ก) จดัทํารายงานการแก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัให้เสรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจาก

วนัที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงาน

ดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่คํานวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน

ยอ้นหลงัเสรจ็สิน้  เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดั

จากวนัทีบ่รษิทัสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหน่ึงใหม้สีาระสาํคญัตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณี

ของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนรวมเปิด  ให้ระบุการดําเนินการของ

บรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน

ตาม (ก)  

(ค) ดาํเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมที่มกีารแกไ้ขมูลค่าหรอื

ราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวนัทาํการ

นบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  ความใน (ค) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบั

กองทุนรวมปิดทีม่หีน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ และไดป้ระกาศการ

แกไ้ขมลูค่าหน่วยลงทุนตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

16.4.3. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมีมูลค่าตัง้แต่หน่ึง

สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาทีถู่กต้อง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้มมีลูค่าและคดิเป็นอตัราดงักล่าว  

(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2.(2) (ก) 

ดว้ย  โดยใหอ้ยู่ในส่วนของการดําเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้ง 

(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ  และดําเนินการโดยวิธกีารใด ๆ 

เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบ

ถงึการแก้ไขราคาตามขอ้ 16.4.2. (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในห้าวนัทําการนับแต่วนัทีผู่้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

(3) จดัทํามาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้สําเนา

รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัตามขอ้ 16.4.2.(2) (ก) ใหส้าํนักงานภายในเจด็วนัทําการ

นับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสง่สาํเนาเอกสาร

ทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมไดม้าพรอ้มสาํเนารายงานดงักล่าวแทน 
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16.4.4 ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate)ให้บริษัทจดัการ

กองทุนรวมปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุน

ทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย

กว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจํานวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทั

เองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวม

เปิด  เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้

เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้

ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของ

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ

ราคา  เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มี

หน่วยลงทุนเหลอือยู่  ให้บรษิัทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) ใหบ้รษิทัปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อ

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วย

ลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชย

ราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้าย

คนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วย

ลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด  ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของ

บรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้

และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื่อชดเชย

ราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์

หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท  บรษิทัอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาส

แรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ใหบ้รษิทัชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข)  หรอืผูซ้ือ้

หน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิของบรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้
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16.4.5. ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัใหม้สีาํเนารายงานตามขอ้ 16.4.1(1) และขอ้ 16.4.2.(2) (ก)  ไว ้ณ ทีท่ําการ

ของบรษิทั เพื่อใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6. ห้ามมใิห้บรษิัทจดัการกองทุนรวมคดิค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากมูลค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ

ควบคุมได ้

16.4.7. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้จากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2. ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคา

ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

17.  ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 

โทรสาร 0-2294-2345 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31  เดอืน ธนัวาคม  

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1. การดาํเนินการและการบรหิารจดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการ 

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน สมาคม และ/หรือ
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หน่วยงานอื่นใดที่มอีํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม ประกาศ 

กาํหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2. การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

(1) หากมคีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการกองทุนเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์

ต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยหากมไิดก้ระทําโดยมตเิสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน กจ็ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในการขอมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจาํนวนเสยีงใน

การขอมตคิรัง้นัน้  

(2) ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุน ไดก้ระทําโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

โครงการจดัการกองทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มมีติให้แกไ้ข ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย และจะ

ประกาศทางหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิหา้ของ

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการ  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐาน

เกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์  เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 

ก่อนทาํการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการ

อาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีท่างสาํนกังานกาํหนดได ้

ในกรณีทีม่ตดิงักล่าวของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกีย่วขอ้งกบัสทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามขอ้  “สทิธ ิหน้าที ่

และความรบัผิดชอบของ บรษิัทจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี และที่

ปรกึษา (ถ้าม)ี” หรอืเกีย่วขอ้งกบัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตาม ขอ้  “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็

จากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผูอ้ื่นทีใ่ห้บรกิารแก่กองทุน มตดิงักล่าว

จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผู้อื่นที่ใหบ้รกิารแก่กองทุนแลว้แต่กรณี ในการดําเนินการตามมติ

นัน้ๆ ทัง้น้ี การดําเนินการตามมตคิวามเหน็ชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขดัต่อประกาศ หรอืกฎหมาย

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) บรษิัทจดัการอาจดําเนินการเพิม่เงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที่

เพิม่ขึน้ของเงนิทุนโครงการไดต่้อเมื่อไดม้กีารจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเงนิทนุโครงการต่อสาํนกังานแลว้ 

(4) บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการควบรวมกองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ต่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน และปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปน้ี 
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(4.1) กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนไดต่้อเมื่อได้รบัมตขิองผูถ้ือ

หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(4.1.1) ได้รบัมติเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

รวมในจํานวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารที่สาํนักงาน

กาํหนด 

(4.1.2) ในกรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนออกเสยีง

น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน

รวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึ้นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ

โครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากด้านใดด้านหน่ึงเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของ

จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้แล้วทัง้หมด   หากบรษิัทจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุน

ต่อไป ใหด้าํเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน สบิสีว่นันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่าํหนดให้

เป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก  และไดร้บั

มตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิอง

แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (4.1.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรกให้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการกาํหนดรายละเอยีดของโครงการ

จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี  พรอ้ม

ทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุน

ปิดกบักองทุนเปิด  หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด 

ให้บริษัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ

จัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

หลักเกณฑ์ใน (4.1.1) ของวรรคหน่ึง ให้ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไข

โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ีโดยได้รบัยกเว้นไม่ต้อง

ปฏบิตัิตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการ

กาํหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม 

(4.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไมน้่อยกวา่สบิสีว่นัก่อน

วนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ําหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของ

การรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุควรทราบเกีย่วกบัการ

ควบรวมกองทุนไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(4.3) ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบ

รวมกองทุน  บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบ

รวมกองทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิด

ประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้

ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
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ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้บรษิัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวนัทําการ

สดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  และจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ํา

การและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัสาํเนาใหเ้มื่อผู้

ถอืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(4.4) เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการยื่นคําขอรบั ความเหน็ชอบต่อ

สาํนกังาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอรบัความเหน็ชอบ 

(4.5) บรษิัทจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวม (ถ้าม)ี 

ตลอดจนสทิธแิละกาํหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่

โอน ตามวธิกีารดงัต่อไปน้ีภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(4.5.1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทกุรายของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสอืพรอ้มสรุป

สาระสําคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอน วนัที่จะควบรวม

กองทุน วนัเริม่ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดอืน ปี อย่างชดัแจง้ และสถานทีต่ดิต่อ

เพื่อสอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(4.5.2) ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัที่มจีําหน่ายแพร่หลายในท้องถิน่อย่างน้อยสองฉบบัเป็นเวลา

สองวนัตดิต่อกนั 

ในกรณีทีเ่ป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุน

เปิด  การแจง้และประกาศตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิัทจดัการแจ้งและประกาศการได้รบัมติของผู้

ถอืหน่วยลงทุนตามขอ้ 4.1 วรรคสีด่ว้ย 

(4.6) เมื่อบรษิทัจดัการไดม้หีนังสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (4.5) แล้ว ใหบ้รษิัทจดัการ

ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่โอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบั

โอน แลว้แต่กรณี 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนทีค่ดัคา้นหรอืทีไ่ม่ไดอ้อกเสยีงในการ

ควบรวมกองทุน  บรษิัทจดัการจะจดัให้มวีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวในการทีจ่ะ

ออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ โดยคาํนึงถงึมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจ้งขอ้มูลเกีย่วกบัการ

ควบรวมกองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ และสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอื

กองทุนรวมทีโ่อน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาทีก่าํหนดใหส้ทิธ ิบรษิทัจดัการจะขอสงวนสทิธดิาํเนินการ

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรอืกองทุนทีร่บัโอน 

(4.7) บรษิัทจดัการต้องจดัทําหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัและส่วนข้อมูลโครงการที่เป็นปัจจุบนัของ

กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอน  โดยระบุวนัที่มีการควบรวมกองทุน รวมทัง้ประวตัิความ

เป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนไวด้ว้ย   และใหบ้รษิทัจดัการจดัสง่หนงัสอื

ชีช้วนดงักล่าวใหส้าํนกังานไม่น้อยกว่าหน่ึงวนัทําการก่อนการเริม่จดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนส่วน

สรุปขอ้มลูสาํคญัใหป้ระชาชน 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมตเิพื่อ

แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
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20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ :  

20.1. กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ

กว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ให้มีจํานวนไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดาํเนินการเลกิกองทนุรวมนัน้ทนัท ี

เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  

20.2.    การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามที่

เหน็สมควรในกรณีทีส่ว่นราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั 

และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ 

ผ่อนผนัในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทัง้น้ีโดยถอืว่า

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้น้ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที่

สาํนกังานประกาศกาํหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ใหส้ามารถกระทาํได ้

20.3. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิารของ

บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ต้องไม่มพีฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบรษิัทจดัการใช้บรกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็นเพื่อให้

กองทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ 

บรษิทัต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมไีว้ได้ของกองทุน

รวมนัน้ดว้ย 

20.4. การกูย้มืเงนิหรอืการทาํธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

20.5. การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

(1) การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเพื่อนําไปลงทุนในต่างประเทศหรอืการนําเงนิกลบัเขา้ประเทศเพื่อรกัษา

สภาพคล่องของกองทุน ใหอ้ยู่ภายในระยะเวลาหรอืแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

(2) การโอนเงนิและรบัโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของ

กองทุน ใหอ้ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

20.6. การดาํรงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการทําประกนัภยัความรบัผดิของ
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บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ

กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรู้

หรอือาจรูถ้งึการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษิัท

จดัการอาจขอให้สาํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึง

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั  และในกรณีทีม่ีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัท

จดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

20.7. การบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิอีื่นๆ เพิม่เตมิ 

(1) บรษิัทจดัการอาจเปิดให้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยวธิกีารขายแบบอื่นๆ เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่บริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยจะ

ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนเริม่ให้บรกิาร โดยติดประกาศไว้ที่สํานักงานของ

บรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่

ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทําการติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  (ถา้ม)ี 

20.8.   การทําความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: 

CDD) 

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ (ถ้ามี) อาจพิจารณาขอข้อมูล 

เอกสาร หลกัฐาน เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผูล้งทุนตามคาํจํากดัความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อีาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อนและหรอืภายหลงัการลงทุน

ในกองทุนไปแลว้ ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและ

ประเทศอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏบิตั ิหรอืการตีความ หรอืการสัง่การของหน่วยงานผู้มี

อํานาจ ทัง้น้ี บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี มหีน้าทีต่้องทําความรูจ้กัตวัตนของ

ลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทุน หรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุนของกองทุนมหีน้าทีแ่จง้การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์

ทราบลูกค้า (CDD) ให้บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) ทราบ โดยตามแนวทาง

ปฏบิตัขิองกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิัทจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(ถ้าม)ี จําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชเีพื่อใชบ้รกิารใหม่ การทําธุรกรรมของลูกคา้

เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการอื่นๆ ตามทีห่น่วยงานผูม้อีํานาจ

กาํหนดแนวทาง 

20.9 ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน : 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 
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3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ

5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้

ลงทุนที่มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus 

account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรณีที่เป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่ไดร้บั

การแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลา

ตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัที่ครบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัที่เริม่ซื้อขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

ข) กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้ง

ชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วนของหน่วย

ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะ

ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

ได้ไม่เกินสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้น้ี เมื่อได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและ

สมควร 

(ง) กรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จํากดัการถือหน่วย

ลงทุนไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อนผนั

จากสาํนักงาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนักงานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ

ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1) เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2) เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง

ชพีอื่น 

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

20.10 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 
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1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 

Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 

รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรบัข้อมูล หรือส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงิน

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยูใ่น

ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั

การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสําหรบัผู้ลงทุนที่มลีกัษณะ

ดงักล่าวขา้งตน้ 

20.11 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

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

จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิ

ทีไ่มใ่ช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบั

บญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาติ

อเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI 

นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กาํหนดและ

หลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหา

ความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํ

เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื 

มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่

สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ

รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 

เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตาม

ขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุน

การขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมที่

เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื
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ระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจทาํให้

กองทนุรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ

อาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กี

ต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

และขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติาม

ภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม 

(ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการ

ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ 

ทีอ่ยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จาํนวนเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้

ทีก่าํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมือ่

ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็น

และความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/

หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื

หน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้ง

ไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํ

เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้น 

ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เท่านัน้  
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ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ

ไว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถงึผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ

นําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดาํเนินการอื่นใดทีร่าชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทั

จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษทัจดัการปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุมติัให้จดัตัง้กองทุนรวมเป็น

การทัว่ไป :  

มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นการทัว่ไป 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป และ

การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตันิัน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรอืผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะแกไ้ขเยยีวยาความ

เสยีหายโดยไมช่กัชา้  โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหว่างบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษิทัจดัการยนิยอมใหนํ้า

ขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ  

23.  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 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอื

เป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี    1 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ 

ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพือ่การเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม  2561  ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 

 

- ไม่ม ี- 

           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน

รวมไดท้ี ่บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

และสาํนกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

 
 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพือ่การเลี้ยงชีพ 

 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นายวศนิ ปรธิญั 

3. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 

4. นางสาวปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของ

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.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



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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