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•  เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล, CIMB – Principal (FAM) Dividend Equity Fund    (ช่ือ

ย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

•  กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ

แทน ทําให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบั ผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและ

รบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

•  การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเห็นว่าการ

ลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

•  ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้

ชวน 

•  ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

•  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี

ข้อสงสยั  ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

•  การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึง

ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย

นัน้ 

•  ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

•  บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 

Principal Dividend Equity Fund (PRINCIPAL DEF) 



 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 

 

 
จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

 

 

 

วนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ในวนัและเวลาทาํการถงึ 15.30 น. 

 

 

 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 
หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่ 31 มกราคม 2562 
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กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล  1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 

คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม :  
โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล 

กองทุนรวม หรอื  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล 

กองทุน หรอืกองทุนเปิด  

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล 

หนงัสอืชีช้วน หมายถงึ  หนงัสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

วนัทาํการ หมายถงึ  วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ี ตามทีก่ําหนด 

(Subscription Date)  ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํการขายคนื  

(Redemption Date)  หน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ีตามทีก่าํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอื หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย 

รบัซือ้คนื   ลงทุน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

มลูค่าหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนั

ทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ  

(Subscription Price)  ขายหน่วย ลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการ 

(Redemption Price)  รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ  การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง โดยแกไ้ข

ราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิ่มหรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรอืผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

ลงทุน  ทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วย

ลงทุน 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (Depository receipt) 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ  หมายถงึ  หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใชเ้พื่อรองรบัใบ

แสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังาน หรอื สาํนกังาน หมายถงึ  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถงึ  พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและคําสัง่ต่างๆ 

ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ 

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน ซึ่งหมายถึงสมาคมทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัย์ที่

ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อทาํการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการ

จดัการลงทุน 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิัทที่มหีลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตลาด

หลกัทรพัยใ์หม ่

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจาํกดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจาํกดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

กจิการ หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน

ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ  คําเสนอซื้อหลักทรพัย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ 

ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ซึ่งจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกีาํหนดให้

จดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ย

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัร

เอเชยี 

หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่

ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond 

Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชมุกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting 

of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (AcCredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบ

กาํหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอื

ครบอายุของกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุน

แบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)  ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะ

จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property และ

กองทนุ infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง 

ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
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1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ 

    ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

    ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทนุรวม 

    โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะ 

    จดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั  

    ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต ์

    เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 

Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 

    ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสาร

เทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ ี

    ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

     สหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั

เงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก

คู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงัน้ี 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   
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2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื กองทุนฟ้ืนฟู 

    เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐั

ต่างประเทศ 

หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื

องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อก

โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิ

ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผู ้

    เสนอขายหลายราย 

2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการ 

    ซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจใน 

    การจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะ 

    ผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการซือ้

ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้

ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้

ล่าสดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
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ใบแสดงสทิธใิน

ผลประโยชน์ 

หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น

หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า

ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 

     คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร จดัการ 

     กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

     ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

     และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  หลกัทรพัยแ์ละ 

    ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศ 

    ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุน 

    โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่น 

    ใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั 

    ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต ์

    เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่อย่าง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงัน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 
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CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่

5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิ

ทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง

ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิ

ใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชาํระหน้ี (Credit 

Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื

ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงของ

ตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการ

ชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 

underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on 

Organized Exchange 

หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้

ในการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู

บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 

(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทุนใน

แต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้ํ้าประกนั 
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International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 

Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทนุสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่าน

การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่

เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่

ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives อา้งองิถงึ 

(Obligation Category & Obligation Characteristics) 

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

แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้

ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดย

ศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํ
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หน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั

หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 

Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่

เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 

Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 
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1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Dividend Equity Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL DEF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :  ไม่กาํหนด  

1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -ไม่ม-ี 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  -ไม่ม-ี 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ

ขาย :  

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

2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

 ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของโครงการ

ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 104,489,112.3160 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไม่กาํหนด  

2.8. มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 

หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพือ่

เป็นการอาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอื

บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ

ของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว

บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทีม่องเหน็ถงึโอกาสทีด่ขีองการลงทุนในตราสาร

แห่งทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและ

สมํ่าเสมอในระยะยาวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งทุน 

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ : - 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  -ไมม่-ี 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  -ไม่ลงทุน- 

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style): มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive 

management/index tracking) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

การลงทุนในกองทุนน้ีจะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

(SET TRI) 100%  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 

ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า

อย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าว

ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ

ตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั

จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ

ตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้
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3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :   

กองทุนรวมมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีม่ี

ปัจจยัพื้นฐานด ีและมนีโยบายหรอืมกีารจ่ายเงนิปันผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม เงนิลงทุนส่วนที่เหลอื กองทุนจะนําไปลงทุนในตราสารแห่งหน้ี 

ตราสารทางการเงนิ หรอืเงนิฝาก และในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีไ่ม่ขดัต่อ

กฎหมาย ก.ล.ต. หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด หรอื

เหน็ชอบให้กองทุนลงทุนได ้  

กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง 

(Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนใน

ตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) รวมถงึจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีที่มี

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 

Grade)  ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) อน่ึง กองทุนอาจมไีว้ซึง่ตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความ

น่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหน้ีนัน้ได้รบัการจดั

อนัดบัความน่าเชื่อถอืที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : -ไม่ม-ี 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี

อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์

ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จาํเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการดาํเนินการ ทัง้น้ี 

ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึง

และรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผิดไปจาก

รายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  ตราสารทุน 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 
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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 ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 

ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N  ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไข

ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน

ไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจาก

แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้  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 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ 

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

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บั

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิีคํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3 มีการลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Global Exposure Limit ของกองทุน

นัน้ 

1.3 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุนรวม

ฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คู่สญัญาตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์
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1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้ง

ม ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

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

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ 

และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E P/N หรอืศุกกู ทีม่อีายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ี 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้ง

เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลู

ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ี

credit rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีง

ไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ ี

ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้ง

ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
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4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวม

และการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการ

คาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

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

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสาร

ตาม Reverse Repo 

4.4 การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.1.1 

บรษิทัจดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่

สามารถใชใ้นการทาํ Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูคา่รวมของหลกัทรพัยห์รอื

ตราสารทีซ่ือ้และทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทาํการ

ถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็น

กรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่

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

ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า และมกีาร

กาํหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของ

คู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึ

วนัทีม่กีารคาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตาม

ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 

(ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความเสีย่ง

ของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ในการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญา

ดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอื

ดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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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. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื

หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดย

ตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์

บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 

270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit 

rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 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 อยูใ่นอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบาย

การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่นซึง่

จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบั

ตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

นัน้เอง 
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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 หรอื

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั

นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่าง

หน่ึงอย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 

Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit 

Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน 

สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ี underlying อย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 

หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั ้น  ทัง้น้ี  ราคาของ 

Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบั

อย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 
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2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

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 

ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย 

derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติ

บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลโดย

หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ

สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying 

หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความ

เหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตาม

สภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึง 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  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตรา

สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 

ของกองทุนนัน้ 
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3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั 

ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั

เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื

หลายอย่างดงัน้ี 

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

ภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่

บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ

เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระ

ทีก่องทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives 

นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ.  ให้

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกี

ฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม

เงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 
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7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 

โดยคู่สญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตาม

ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั

ความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ

กาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 

Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี

หน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 

(First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่

ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ

สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดย

ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่

อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่

เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่า

จะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่

credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด

ดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการ

จะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 

Grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

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% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิาํเนาอยู่

ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 

National Scale) และประเทศนัน้ ๆ ตอ้งม ี

Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้

(Investment grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อก

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ.       

ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน

ประเทศไทย 

 5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย

มรีายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลู

การเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ  

≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ี

ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล

ดงัน้ี 

  5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ  

สหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่  

อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และ 

           ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้

แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุนใน 

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

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 

397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอื

อยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ

ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างดาํเนินการ

แกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็น

หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม

กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้

ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื

ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่

รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที่

อาจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขาย

ใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้

ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ี 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน           

SET หรอืในตลาดซือ้ขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ          

ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนั                

ชาํระหน้ี  ≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่

ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 

6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระ          

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  

(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน   

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

บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิ ต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบับคุคล

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี 

> 937 วนันบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้

ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.5   ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

ทีม่ ีIssuer Rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่น

ระดบั Investment Grade 

6.6.1 Reverse Repo 

6.6.2  OTC Derivatives 

6.7 หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้น   ดงัน้ี 

6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO 

เพื่อการจดทะเบยีนในกระดานซือ้ขาย

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 

หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิ

ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน

SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ่ ไม่ไดม้ลีกัษณะ

กระจายการลงทุนในกจิการอสงัหารมิทรพัย ์

หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี (diversified 

fund) ตาม แนวทางทีส่าํนกังานกาํหนด 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 

(SIP) 

รวมกนัไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

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

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุก

บรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอื

การเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 10%  

 หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

 1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

 2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่

นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน

ต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 

หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending 

หรอื derivatives) 

-   ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ใน

รอบปีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ 

< 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-    อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  

คงเหลอื ≤ 6  เดอืน ทัง้น้ี เฉพาะ MF ที่

มอีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ที่ มี เงื่ อน ไขห้ าม เป ลี่ยนมือแ ต่  MF ได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้

ตามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF 

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่มรีะยะเวลา

การฝากเกนิ 12  เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 7 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสาร

หน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3  ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อก

ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า 

investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

3 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

4 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 

5 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

6 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

7 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการ

ลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา        

(single entity limit) 

7.2   ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่ ี

อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตรา

สารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment 

grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนด

เกีย่วกบั product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

8 derivatives ดงัน้ี 

8.1   การเขา้ทาํธุรกรรมderivatives ทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

(hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

8.2   การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที่

มใิช่เพื่อการลดความเสีย่ง  (non-

hedging) 

global exposure limit 

8.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives 

โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

 

8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives 

โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ 

MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุน

ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น 

(complex strategic investment) หรอืการลงทุนใน

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  

derivatives) 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย เดยีวกนั

ตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25%  ของจาํนวนสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสาร Basel lll ของผูอ้อก

รายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอื

ตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1   ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial 

liability)  ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไว้

ในงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดย

ไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหน้ีสนิดงักล่าว ของเจา้หน้ีทีม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เชน่ เงนิกูย้มืจากกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสนิทางการเงิน

ตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบ

การเงนิในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วน

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา

สารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ใน

กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณา

เป็นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตรา

สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า 

investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 

ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย

เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้เว้นแต่กรณีที่ผู้

ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance  program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็น

ตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

ไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มลีกัษณะทํานอง    

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ที่

ออกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วยPropertyของกองทุนใดกองทุน

หน่ึง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย Property ทัง้หมดของ 

Property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของ

กองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุ เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํงบ

การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน

การบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น 

International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted Accounting Principle 

(US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน

เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ

และจดัส่งรายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณี

ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

 (2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ

กว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 
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(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัิ

เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน 

อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีาร

เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายใน

วนัทาํการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดั

จากวนัทาํการสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน

ทีก่าํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี

ตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแลว้ บรษิัทจดัการต้องจดัทํา

รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการ

ถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยี

ในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่าํหนดในสว่นที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) 

(2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

 (ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บั

การผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอีาํนาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ

เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้

ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
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ต่อผูล้งทนุ ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการดาํเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีใน

การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซด์ของ

บรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ

ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัทาํรายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่าํใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทํา

การถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัช่วงระยะเวลา 

30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง

ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธกีาร

ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการ 

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้ง

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : ไม่ม ี 

5.   การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

โดยเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 5.8 เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 
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ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 

10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  (ถา้ม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชี้

ชวน โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิ

จํานวนเงนิทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงนิทุนของโครงการ ทัง้น้ี หากมผีู้จองซื้อหน่วย

ลงทุนครบตามจํานวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

โดยบรษิทัจดัการจะยุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และดําเนินการแจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 

7 วนันบัแต่วนัทียุ่ตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.3 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั หนงัสอืชีช้วน

สว่นขอ้มลูโครงการ ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 

และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 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 

ผูส้นใจตดิต่อจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคืน ได้ทุกวันทําการตัง้แต่วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 ในเวลา 8.30 น. ถึง 

15.30 น.  

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) ซึ่ง

เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2) ผู้จองซื้อจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนให้แก่บรษิัท

จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคํา

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนที่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของ

ขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทนุเอง (ถา้ม)ี 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล  31 

(4) ในกรณีทีผู่้จองซื้อไดส้่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้จองซือ้พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได้ ผู้จองซื้อ

ตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั

ซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารที่

ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคนืไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนืไดด้ําเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น

นัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้

ความเห็นชอบในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มูลทีไ่ด้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจ้งให้ผูจ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้

จองซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะ

ไม่รบัคาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การชาํระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จาํนวนทีจ่องซือ้ โดยชาํระเป็น

เงนิสด เงนิโอน เชค็ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดที่บรษิัทจดัการ

ยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือดราฟต ์  

ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีจ่องซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีอง

ซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง

ซื้อลงบนด้านหลงัของเช็ค หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ

ผลประโยชน์ของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ในวนัทําการสุดทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิี่จะรบัชําระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนเท่านัน้ 

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะกาํหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้น้ี ขึน้กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบญัชจีองซื้อหน่วย

ลงทุนในอนาคต ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดร้บัการจองซือ้หน่วย

ลงทุน พร้อมทัง้เงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บรษิัท

จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะส่งมอบสาํเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร การชาํระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะตอ้งยื่น

หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

หลงัจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคาร

เจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ย

วธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 
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(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึง่

ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีจ่องซือ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื จะดาํเนิการยกเลกิรายการจองซือ้นัน้ และแจง้ใหผู้้

ส ัง่ซือ้ทราบ ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได ้แต่ตอ้งอยู่

ในระยะวนัและเวลาของการเสนอขายครัง้แรกทีก่าํหนด 

(5) ในการชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุน

ด้วยเงินจนเต็มจํานวน จะหกัลบหน้ีกบับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการกองทุนรวม

หน่ึงเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจจะดําเนินการใหม้กีารหกั

ลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(6) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ําการจองซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ําระเงนิค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว้จะเพกิถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่า

จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัิจากบรษิัทจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลย

พนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการจองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก 

(8) บรษิทัจดัการจะนําเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากที่

บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการน้ี ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในชว่งดงักล่าวทัง้หมดจะนําเขา้เป็น

ผลประโยชน์ของกองทุน 

5.4.2.2.  จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ

ของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืติดต่อ

ขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 

พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

(ถ้าม)ี เพื่อชําระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกต้องของ

หนงัสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใช้

บรกิารทราบ  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอน

ในหัวข้อ “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกผ่านบริษัท

จดัการหรอืผูส้นบัสนุนก่อนทุกครัง้   

หลงัจากนัน้บรษิัทจดัการจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็

ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ   ซึ่งผู้ถือรหสัประจําตวัต้องเก็บ

รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีทีบุ่คคลที่
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มิใช่เจ้าของรหัสประจําตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านทางระบบโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(2) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทุนต้องทาํรายการจอง

ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษิัทจดัการให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน

เวลา 15.30 น. ของวนัทาํการสดุทา้ย ในระยะเวลาทีเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(3) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อัตโนมัติของ

บริษัทจดัการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพัน

บาท) สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจํานวนทีร่ะบบกําหนด ซึง่เป็นมลูค่าที่

รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้การทํา

รายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอื

วธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

(2) คําสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรียกเก็บเงนิค่าจองซื้อ

หน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมตัิ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่

เกี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารเรยีก

เกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีจ่องซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้ (ระบบ 

ATS) (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิใน

บญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจาก

บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการจองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพยีง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทาํรายการอย่างสมบรูณ์ บรษิทั

จดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิ

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วย

ลงทุน 
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(3) ปัจจบุนับรษิทัจดัการเปิดใหท้าํรายการผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัเิฉพาะการขายคนื

หน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยยงัไม่เปิดใหท้าํรายการซือ้ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้น้ี

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํการซือ้ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์

อตัโนมตั ิไดเ้มื่อใด บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถอืว่าเป็นการ

แกไ้ขโครงการจดัการ และตดิประกาศทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.4.2.3. จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอก

แบบฟอรม์ขอใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อ

ขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 

พร้อมสําเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยินยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

(ถ้ามี) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของ

หนงัสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใช้

บรกิารทราบ  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอน

ในหัวข้อ “การเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกผ่านบริษัท

จดัการหรอืผูส้นบัสนุนก่อนทุกครัง้   

หลงัจากนัน้บรษิัทจดัการจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็

ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ ซึง่ผูถ้อืรหสัประจาํตวัตอ้งเกบ็รกัษา

ไวเ้ป็นความลบั ทัง้น้ีบรษิัทจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีที่บุคคลที่มใิช่

เจา้ของรหสัประจําตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ตของ

บรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก 

ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบัเป็นรหัสผ่านใหม่

เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในระยะเวลาทีเ่ปิดเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใิหผู้้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องทํา

รายการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ ให้เสรจ็สมบูรณ์

ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการสดุทา้ยของระยะเวลาจองซือ้หน่วยลงทุน 

(4) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัท

จดัการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพันบาท) 

สาํหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถ้าม)ี โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้การทํารายการ

ต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 
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(1) ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอื

วธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการ  

(2) คาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าจองซือ้

หน่วยลงทุนเตม็จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแลว้ ทัง้น้ี ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน

ผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง

ของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงือ่นไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจาํนวนเงนิทีจ่องซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้ (ระบบ 

ATS) (ถา้ม)ี ทีร่ะบไุวใ้นแบบคาํขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิใน

บญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงนิจาก

บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการจองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย

ลงทุนครัง้แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัท

จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกิด

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจง้จากผู้ถอืหน่วย

ลงทุน 

5.5 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตามทีจ่องซือ้และไดช้าํระเงนิค่าจองซือ้หน่วย

ลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว้ ในกรณีที่จํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิทีบ่รษิัท

จดัการไดร้บัชาํระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเว้นในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซือ้โดย

ใชห้ลกัการ “จองซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการจองซือ้และรบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจาํนวน 

ในกรณีที่มกีารจองซื้อพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตาม

สดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้

ถอืหน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่

จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้า 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล  36 

(3) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุน

ของผูส้ ัง่ซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

5.6. การคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่าํหนด

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น

นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจดัสง่เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนโดยการนําฝากเงนิดงักล่าว

เขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดือน

นับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุน อน่ึง สาํหรบัดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) กรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุติโครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเน่ืองจากไม่สามารถ

จาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอื

กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจาก

การจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยการนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอื

ชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนื

เงนิและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทั

จดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบกําหนดเวลา

ดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้แต่สาํนกังาน จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะทาํการตดิประกาศทีส่าํนกังานของ

บรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.7. เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

5.7.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีทีก่ารจองซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ

หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การจองซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมโ่ปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารจองซือ้

หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ 

ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชื่อเสยีงหรอืความ

รบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล  37 

(5) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทาํใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

5.7.2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด 

และวธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ีแลว้ 

5.7.3. เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ปรากฏเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหก้าร

อนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิน้สุดลง เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควร

และไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้มีจํานวนไม่มากพอที่จะทําให้เหมาะสมกบัค่าใช้จ่ายในการ

บรหิารจดัการลงทุนต่อไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็นไปตามที่

กาํหนดในโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สุดลง ใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 5.6. เรื่อง “การคนืเงนิค่า

จองซือ้หน่วยลงทุน” 

5.8. การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซือ้จะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซือ้หรอืขาย

คนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีด

และขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการ

เปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงัน้ี 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา   

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคลและเงื่อนไข

การลงนาม 

(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนงัสอืมอบอาํนาจในกรณีผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามทีร่ะบุใน

หนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารคําขอเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี

ใหแ้ก่บรษิทัจดัการทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูจ้องซือ้

ตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งเอกสารเพื่อเปิด

บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงั

ว่าขอ้ความหรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบั

เอกสารต้นฉบับ และบรษิัทจดัการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสาร และ/หรือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการดําเนินการตาม

ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   
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หากขอ้มูลที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และ

บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบแต่ไม่ได้รบัการแกไ้ข หรอื

ยนืยนัจากผูจ้องซือ้ บรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการเปิด

บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะกาํหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิทัจดัการกําหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถงึ

เงนิที่ได้จากการขายคืนอตัโนมตัิ (ถ้ามี)  จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

เท่านัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิทัจดัการจะดําเนินการจด

แจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ทัง้น้ี 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการอนุมตัิเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว 

บรษิัทจดัการจะทําการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิที่ได้จากการขายคนื

หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์ว้

แก่บรษิัทจดัการ ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัิการดําเนินการตามที่เหน็สมควร และ

เป็นผูก้ําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การดําเนินการพสิจูน์ทราบความมตีวัตน

ของผู้ถือหน่วยลงทุน/เจ้าของบญัชีเงนิฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่

เกีย่วขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน สาํหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใชส้ทิธิ

ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งต้น  บรษิทัจดัการจะ

ถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

6.    การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุอกีครัง้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม 

โดยบรษิัทจดัการจะประกาศกําหนดวนัเริม่ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนในเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ รวมถึงปิด

ประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

โดยเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการ

เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 

วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.3 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ “วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วย

ลงทุน” 
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6.4 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.4.1. การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากทีม่กีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแลว้ บรษิทัจดัการจะ

ใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวน

หน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รบั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนที่รบัรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารดําเนินการในกรณีที่มูลค่า

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

6.4.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

6.4.2.1. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ผูล้งทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีด

ต่างๆ ในใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน โดยผูล้งทุนจะตอ้งชาํระ

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนื โดยไม่กาํหนดจาํนวนขัน้ตํ่า   ทัง้น้ี หากเป็นการสัง่ซือ้ในครัง้แรกของผูล้งทุน ผู้

ลงทุนจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไมต่ํ่ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) เป็นมลู

ค่าทีย่งัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มลูค่า

ขัน้ตํ่าสาํหรบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งตน้ใหก้บัผูล้งทุนบางรายได ้โดยบรษิทั

จดัการไมจ่าํเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จาํนวนใหแ้ก่บรษิทั

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคาํขอ

เปิดบญัชกีองทุน และใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของ

ขอ้กาํหนด กฎระเบยีบ และภาษต่ีางๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทุนของ

กองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ไดส้ง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูส้ ัง่ซือ้พรอ้ม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซือ้ตก

ลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส์

อื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและ

เอกสารตน้ฉบบัไมต่รงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้
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ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  

บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ไดใ้หค้วามเหน็ชอบ

ในการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้

แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไมช่ดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จาํนวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยชาํระเป็นเงนิ

สด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ

ยอมรบั ซึ่งในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอื

ดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวันที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม 

“บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์

ของผูส้ ัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเชค็ หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและ

เพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบญัชีจองซื้อหน่วย

ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน

ทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่จะกําหนด

ต่อไป 

(2) กรณีชําระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงนิสดหรอืเงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ ผ่าน

ระบบธนาคารทางโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment ของ

ธนาคารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

การทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนใหถ้อื

เป็นรายการของวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ 

สิน้วนัทาํการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการ

จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ

คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียม การขายหน่วย

ลงทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 23 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้ส ัง่ซื้อ

หรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 

15.30 น. ในวนัทําการซือ้หน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไปในราคา

ขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการนับแต่วันที่ได้แจ้งการ

เปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ โดยจะตดิประกาศไว้

ทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(3) ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่น

หนังสอืยินยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของ
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บญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีาร

อื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคารในวนัทําการ

ซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วย

ลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์

แล้ว ทัง้น้ีบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการซื้อเป็น

เกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้

ส ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคาร ในวนัทําการ

ซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการนับแต่วันที่ได้แจ้งการ

เปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ โดยจะตดิประกาศไว้

ทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

(5) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่

สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซือ้ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ใน

ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(6) ในการชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิจนเตม็จาํนวน จะ

หกักลบลบหน้ีกบับรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจจะดาํเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(7) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ําการสัง่ซือ้ และไดช้ําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจํานวน

แลว้จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้

แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิัท

จดัการเป็นรายกรณี 

(8) หลงัจากที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บรษิัท

จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื จะส่งมอบสาํเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(9) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลกัฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 
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6.4.2.2. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั

จดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน  รวมทัง้หนงัสอืยนิยอมให้

หกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากบรษิัทได้

ตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบ  ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน 

จะต้องดาํเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุน” และซือ้หน่วย

ลงทุนครัง้แรกผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนก่อนทุกครัง้   

หลงัจากนัน้บรษิัทจดัการจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ ซึง่ผูถ้อืรหสัประจาํตวัต้องเกบ็รกัษาไว้

เป็นความลับ ทัง้น้ีบริษัทจัดการจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีที่บุคคลที่มิใช่

เจา้ของรหสัประจําตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ

ของบรษิทัจดัการ 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง 

(3) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิัท

จดัการจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) สาํหรบั

การสัง่ซื้อครัง้แรก และไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยังไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือ

วธิกีารอื่นที่บรษิัทจดัการ  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้

เสรจ็สมบรูณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กําหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัทําการซื้อหน่วย

ลงทุนให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขาย

หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายให้ถอืเป็นการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนั

ทาํการซือ้ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

เตม็จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแลว้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขาย

หน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ อาจมภีาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งของธนาคาร 

โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 
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(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจาํนวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ (ระบบ 

ATS) (ถา้ม)ี ทีร่ะบไุวใ้นแบบคาํขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิในบญัชี

ไม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิ

ฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพยีง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทาํรายการอย่างสมบรูณ์ บรษิทั

จดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิ

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วย

ลงทุน 

(3) ปัจจุบนับรษิัทจดัการเปิดให้ทํารายการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิเฉพาะการขายคนื

หน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยยงัไม่เปิดใหท้าํรายการซือ้ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้น้ีเมื่อ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการซื้อ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์

อตัโนมตั ิไดเ้มื่อใด บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถอืว่าเป็นการ

แกไ้ขโครงการจดัการ และตดิประกาศทีส่าํนักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

6.4.2.3. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอก

แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อ

ขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถา้

ม)ี เพื่อชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสอื

ยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร

ทราบ  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ 

“การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” และซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกผ่านบรษิทัจดัการหรอื

ผูส้นบัสนุนก่อนทุกครัง้   

หลงัจากนัน้บรษิัทจดัการจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ ซึง่ผูถ้อืรหสัประจาํตวัต้องเกบ็รกัษาไว้

เป็นความลับ ทัง้น้ีบริษัทจัดการจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีที่บุคคลที่มิใช่
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เจ้าของรหสัประจําตวัของผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตของ

บรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการครัง้แรก 

ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รบัเป็นรหัสผ่านใหม่

เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ

จะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไมต่ํ่ากว่า 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) สาํหรบัการ

สัง่ซือ้ครัง้แรก และไม่เกนิกว่าจาํนวนทีร่ะบบกาํหนด  ซึง่เป็นมลูค่าทีย่งัไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไมจ่าํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือ

วธิกีารอื่นที่บรษิัทจดัการ  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้

เสรจ็สมบรูณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กําหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัทําการซื้อหน่วย

ลงทุนให้ถือว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขาย

หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่กําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซื้อขายให้ถอืเป็นการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนั

ทาํการซือ้ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

เตม็จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแลว้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขาย

หน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็น

ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บริษัทจดัการจะหักเงนิตามจํานวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ัง่ซื้อ (ระบบ 

ATS) (ถา้ม)ี ทีร่ะบุไวใ้นแบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสห์ากเงนิในบญัชี

ไม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิ

ฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลกัฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียง

เอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัท
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จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ขอ้ผิดพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

6.5. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะทําการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัทําการถัดจากวนัที่มกีารคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้ และไดช้าํระเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิ

ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัชาํระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

ยกเวน้ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนของโครงการจดัการกองทุนที่ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึ่งในกรณีดงักล่าว

บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยบรษิทัจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้พรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทั

จดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

(2) ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถอืหน่วย

ลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร 

หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของ

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้  

6.6. การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการนําฝากเงนิดงักล่าว

เขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษิทั

จดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทํา

การถดัจากวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลา

ดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ย

ละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ

พจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง สาํหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นที่เกดิขึน้จากเงนิที่ไดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัท

จดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้น้ี 

เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะทําการตดิประกาศทีส่ํานักงานของบรษิัทจดัการ 

และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

6.7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

6.7.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณี

ใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ 

หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดียวกันใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เข้า

ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกัคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

(4) กรณีบรษิัทจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ

เป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือ

หน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการ

คาํนวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(6) กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืใน

กรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิัทจดัการไม่สามารถคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วย

ลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ีแลว้ 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดย

บรษิทัจดัการจะประกาศกาํหนดวนัเริม่ทาํการรบัซือ้คนืในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ และปิดประกาศ ณ สาํนกังาน

ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่าน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล  47 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1. ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคารบัซือ้คนืโดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาที่

ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 16 เรื่อง “วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการ

ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการ

ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง” 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน= มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

7.4.2 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทั

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 

15.30 น.  

โดยต้องกรอกขอ้ความในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความ

จํานงให้ครบถ้วนชดัเจน และจะต้องระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคนื หรอื

ระบุจาํนวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึง 

(2) ผู้ขายคืนที่ได้ทําการยื่นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทําการ

ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่

กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะตอ้งแสดงบตัร

ประจําตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดง

ตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนื สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะต้องแสดงถงึเอกสารสาํคญัทีแ่สดงถึง

การทาํนิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิทีต่้องการขาย

คนื ในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่

ปรากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอื

ขายแลว้ทําใหค้งเหลอืตํ่ากว่าจํานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกําหนด บรษิทัจดัการจะถือ

ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่

บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ 
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7.4.2.2. สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั

จดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอื

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน หลังจากบริษัทได้

ตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบ  ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อยังมิได้เปิดบัญชีกองทุน 

จะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุน” และซือ้หน่วย

ลงทุนครัง้แรกผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนก่อนทุกครัง้   

หลงัจากนัน้บรษิัทจดัการจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ ซึง่ผูถ้อืรหสัประจาํตวัต้องเกบ็รกัษาไว้

เป็นความลับ ทัง้น้ีบริษัทจัดการจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีที่บุคคลที่มิใช่

เจา้ของรหสัประจําตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ

ของบรษิทัจดัการ 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2686-9595   

(3) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิทีต่้องการขาย

คนืมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุนที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วย

ลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทาํรายการอย่างสมบรูณ์ บรษิทั

จดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิ

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วย

ลงทุน 

(3) ปัจจุบนับรษิัทจดัการเปิดให้ทํารายการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิเฉพาะการขายคนื

หน่วยลงทุนเท่านัน้ โดยยงัไม่เปิดใหท้าํรายการซือ้ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้น้ีเมื่อ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการซื้อ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์

อตัโนมตั ิไดเ้มื่อใด บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถอืว่าเป็นการ

แกไ้ขโครงการจดัการ และตดิประกาศทีส่าํนักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

7.4.2.3. สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก

แบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อ

ขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

พร้อมสําเนาบัตรประชาชน หลงัจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ

ยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร

ทราบ  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ 

“การเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกผ่านบรษิัทจดัการหรือ

ผูส้นบัสนุนก่อนทุกครัง้   

หลงัจากนัน้บรษิัทจดัการจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้  ซึง่ผูถ้อืรหสัประจาํตวัตอ้งเกบ็รกัษาไว้

เป็นความลับ ทัง้น้ีบริษัทจัดการจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีที่บุคคลที่มิใช่

เจ้าของรหสัประจําตวัของผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตของ

บรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการครัง้แรก 

ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รบัเป็นรหัสผ่านใหม่

เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะทาํการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง

อนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สูร่ะบบการซือ้ขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต ์

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินที่ต้องการ

สบัเปลีย่นมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดย

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถ

เป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัทํารายการขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีง

เอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัท
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จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่

สมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ขอ้ผิดพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจง้จากผู้ถือหน่วย

ลงทุน 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไมว่่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อื

เป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. 

ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทําการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขาย

ถดัไป 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : -ไมม่-ี 

7.9  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

7.9.1. การชาํระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะดาํเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิ

ฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่ง

ทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็น

การอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุได้

บนัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

7.9.2. เงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.9.2.1. กรณีหยุดรบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่าํการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดนํ้าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีใ่ช้

เปิดบญัชจีนครบถว้น ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่

เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะทาํการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

7.9.2.2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย 

รายละเอยีด และวธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ีแลว้ 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

- บรษิทัจดัการ 
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- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิาร

จดัการของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่าน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

8.3 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.3.1 “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด โดยบรษิทั

จดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลงัหักค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี แลว้นําไปชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

8.3.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัคําสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทาง

ที่ดต่ีอกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ 

บรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน  

www.principal.th 

8.3.3 สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนัทํา

การก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิด

ปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.3.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนตน้ทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการ

ซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มูลการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

8.3.5 บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัทําการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนออก และจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัทําการถดัจากวนัทําการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนเขา้ 

8.4. วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.4.1. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทีบ่รษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1)   ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก

รายละเอยีดต่างๆ ในแบบคําสัง่ทํารายการทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหถู้กตอ้งครบถ้วนและชดัเจน 

โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หาก

รายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้ํารายการจนเสรจ็สิน้

สมบรูณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยนืยนัการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

8.4.2. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ

ของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสอื

ยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบ  ใน

กรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีู้

ถอืหน่วยลงทุน” และซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนก่อนทุกครัง้   

หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผูจ้องซือ้  ซึง่ผูถ้อืรหสัประจาํตวัตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะ

ไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีที่บุคคลที่มใิช่เจ้าของรหสัประจําตวัของผู้ถือหน่วยลงทุนทํา

รายการผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อกองทุนเปิด

ปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จํานวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออก

จากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงินที่ต้องการสบัเปลี่ยน

มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยนืยนัการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือ

หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
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(2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) ปัจจุบนับริษัทจดัการเปิดให้ทํารายการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิเฉพาะการขายคืนหน่วย

ลงทุนเท่านัน้ โดยยงัไม่เปิดให้ทํารายการซือ้ หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้น้ีเมื่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนสามารถทําการซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตัโนมัติ ได้เมื่อใด 

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจดัการ และตดิ

ประกาศทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

8.4.3. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอ

ใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้

ทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากบรษิทั

ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบ  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งดาํเนินการตาม

ขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุน” และซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกผ่านบรษิัทจดัการ

หรอืผูส้นบัสนุนก่อนทุกครัง้   

หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน และ/หรอืวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการกําหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผูจ้องซือ้  ซึง่ผูถ้อืรหสัประจําตวัต้องเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะ

ไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหสัประจําตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทํา

รายการผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใช้

บรกิารได ้

(3) ผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อิ น เท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง บ ริษั ท จั ด ก า ร ไ ด้ โ ด ย เข้ า สู่ ร ะ บ บ ก า ร ซื้ อ ข า ย โด ย ผ่ า น ท า ง

เวบ็ไซต“์www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด

ปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออก

จากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินที่ต้องการสบัเปลี่ยน

มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจํานวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่

บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิใน

หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนั

การทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการ

นบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 
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ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ

บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถือหลกัฐานที่

ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาด

จากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้

แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.5. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไมว่่ากระทาํผ่านชอ่งทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน

หลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทําการ ให้ถอืเป็นการสบัเปลีย่นการถือ

หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป  

8.6. ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขาย และราคารบัซือ้คนืในการสบัเปลีย่น

การถอืหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ โดยจะใชเ้กณฑใ์น

การคาํนวณ ณ สิน้วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่าํหนดไวด้งัน้ี 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การกําหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ณ  

สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บั

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนัทาํการ

ขายทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดท้าํรายการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.7. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15 เรื่อง 

“ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

 

  9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน:  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานก่อน 

และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่กําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จรงิ และเป็นธรรมต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

60 วนั 
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10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน:  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ไม่

ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 

ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนได้

ไม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัที่มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผันจาก

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

ดงัต่อไปน้ี  

- ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้

มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจง้การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล

และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างที่บรษิัทจดัการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวนัทําการซื้อขายหน่วย

ลงทุนวนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการจะตอ้งชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชาํระเงนิ

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 

 

 

 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่:  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
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(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคํา

สัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทํา

การ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการกระทํา

ดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏบิตัิตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผู้มอีํานาจ

ตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้

การจดัการอนัเน่ืองมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดํารงความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การ

เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน 

และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีาร

ใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้

สาํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหน่ึงวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนั

เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเปิดขาย

หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบ

ถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื

หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด

รบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป

และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ

ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ

แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ:  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้

บรษิัทจดัการหยุดรบัคําสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม

ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ:  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

โดยทาํการตดิต่อการโอนหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและตวัแทนสนบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื

ชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืพจิารณาเหน็ว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใด

หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด อาจมผีลทําใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนบุคคลนัน้หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ถอืหน่วยลงทุนเกนิ

กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนแต่เพยีงบางสว่นหรอืทัง้หมดในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด

หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน  โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบ 

14. การจ่ายเงินปันผล:  
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14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

บรษิัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  เมื่อกองทุนรวมมกีําไร

สะสมหรอืมกีําไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ทําใหก้องทุน

รวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีี่มกีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะเป็นผูก้ําหนดอตัรา

เงนิปันผลจ่ายในแต่ละครัง้ตามที่บรษิัทจดัการพิจารณาเหน็สมควร โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวม ปรมิาณเงนิสดทีส่ามารถจะจ่ายได ้นโยบายการดํารงสภาพคล่อง นโยบายการลงทุนเพิม่เตมิ และ

ปัจจยัอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่

จ่ายเงนิปันผล ในกรณีทีเ่งนิปันผลต่อหน่วยทีค่ํานวณไดต้ามเกณฑข์า้งตน้ตํ่ากว่า 0.10 บาท หรอืเมื่อกองทุนมี

มลูค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนทีต่ราไว ้  

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :   

บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามทีก่าํหนดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายจ่ายเงนิปันผล” โดยในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปัน

ผล บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตัดิงัน้ี 

(1) บรษิทัจดัการจะกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผลภายใน 30 วนัทาํการ

นับแต่วนัสิน้งวดบญัชี ของทุกปี หรอืในวนัอื่นๆกรณีมีการจ่ายเงนิปันผลเพิ่มเติมตามที่บรษิัทจดัการ

พจิารณาเหน็สมควร 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

(3) บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

และอตัราการจ่ายเงนิปันผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

(ข) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของตวัแทน (ถา้ม)ี ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(ค) สง่หนงัสอืแจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนั

ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

(4) บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทุนและจดัส่งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคําขอเปิดบญัชกีองทุน 

หรอืนําเชค็เขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืวธิกีารอื่นใด

ที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้น้ีบรษิัท

จดัการจะดําเนินการให้มกีารจ่ายเงนิปันผลภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วย

ลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่นําเงนิดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ

กองทุน 

ขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่กนิขอ้จํากดัการถอืหน่วย

ลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 
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(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและ

ทรพัยส์นิของกองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และ

จะสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

        ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวม  

         รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

         รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จาก

กองทุนรวม และค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมเมื่อ

รวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุรวม 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุรวม 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุรวม 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : - ไม่ม ี- 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : - ไม่ม ี– 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง

กองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หมายเหตุ; *มลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมทีใ่ชใ้นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.2.1 – 15.2.3 

น้ี เท่ากบั มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหน้ีสนิทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วนัทีค่าํนวณมลูค่า

ทรพัยส์นิของกองทุนรวม โดยยงัไมห่กัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของวนัทีท่าํการคาํนวณ  ทัง้น้ี จะคาํนวณเป็นรายวนัและ

จะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

(1)  ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์เป็น

ต้น  และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์  การส่งเสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่

ความรู ้ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นต้น ตามที่

จ่ายจรงิ แต่ทัง้น้ีไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนต่อปีบญัช ีโดยคาํนวณ

จากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ต่อวนัสาํหรบัรอบปีบญัชใีดๆ   
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(2)  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการนําเงนิทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกบัการติดต่อกบัผู้จดัการหลกัในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสาร

ทางไกล ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เป็นตน้ 

(3)  ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้

กองทุนและจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของกองทุนกบัสาํนักงาน ค่าทีป่รกึษาทนายความ ในช่วง

จดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(4)  ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(5)  ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(6)  ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(7)  ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

กองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(8)  ค่าจดัทํา ค่าพมิพห์นังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจาํงวด 6 เดอืนและรายงาน

ประจาํปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(9)  ค่าใชจ้่ายในการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพ์

รายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(10)  ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนใน

หลกัทรพัย ์เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าประกนัความเสีย่งเน่ืองจากความผนัผวนของ

อตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(11)  ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินต่างประเทศ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์รายปี” ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

(12)  ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคด ี(ถา้ม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการ

ดาํเนินคด ีเพื่อการรบัชําระหน้ีใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคดขีองผูดู้แล

ผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย

จากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคําสัง่จากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรอื ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ

ดาํเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(13)  ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ สาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการ

ปฏบิตัิตามกฎหมายหรอืประกาศของสํานักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอื

หน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย 

(14)  ค่าใชจ้่ายในการจดัทํา จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึ

การลงประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิเช่น 

ประกาศการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผล เป็นต้น และ/หรอื 

ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(15)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(16)  ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 
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(17)  ค่าใชจ้่ายในการรบัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(18)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ  ค่าอากร

แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนงัสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ 

ค่าจดทะเบียนกบัผู้มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆที่

เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัหา ได้มา รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ่งสนิทรพัย์

หรือหลักทรัพย์ต่างๆของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ  "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์รายปี" 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) : - ไมม่ ี- 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : - ไม่ม ี- 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

เป็นไปตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัที่

ยื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุน 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุน

กาํหนดเป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : - ไมม่ ี- 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี

           ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เชน่ ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อสัง่ซือ้ สัง่ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

(1) ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อสัง่ซือ้ สัง่ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อสัง่ซือ้ สัง่ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เป็นค่าใชจ้่ายที่

เรยีกเกบ็เขา้กองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในช่วง

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก สาํหรบัการสัง่ซือ้ สัง่ขายคนื หรอืสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทุนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 

0.33 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ สัง่ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อนําเงนิดงักล่าวไป

ชาํระเป็นค่าใชจ้่ายในการสัง่ซือ้สัง่ขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอื อื่นๆ ตามทีก่องทุนจะถูกเรยีกเกบ็เมื่อสัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงอตัราค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยน้ี์ให้
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สอดคลอ้งกบัอตัราค่านายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยจะตดิประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้า ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืที่

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 

(2) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิ

กาํหนด โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจาํนวนค่าขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ๆ 

(3) ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยห์รอื

สถาบนัการเงนิกาํหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(4) บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทั

จดัการดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึง่เป็นกรณีทีบ่รษิทั

จดัการดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้จาํนํากบั

นายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้น้ี เป็นอตัราทีย่งัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อื่นใดทาํนองเดยีวกนั 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายขา้งตน้ทัง้หมดเป็นอตัราทีย่งัไม่ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อื่นใดในทาํนองเดยีวกนั  

บรษิทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมขอ้ 15.2.1-15.2.3 ทุกวนั โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนในแต่ละ

วนัเป็นฐานคาํนวณ แต่จะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

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

บญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาของค่าใชจ้่าย

นัน้ หรอืตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ทัง้น้ีการตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่กําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อน่ึง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในทํานองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษีต่างๆดงักล่าว โดย

ถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ

จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

         1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบไุว ้

    ในโครงการ 

            (1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

                   (ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

                   (ข) จดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทั  

               จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

          ค่าใชจ้่าย 
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             (1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย 

           เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

         2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

             (2.1) เปิดเผยขอ้มูลเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนับ

แต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท

จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 

              (2.2) แจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื 

            ค่าใชจ้่าย 

         3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื 

    ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ 

    ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วย 

    ลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

         4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

             (4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนับแต่ 

           วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์ของ 

           บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย 

           ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

             (4.2) แจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื 

           ค่าใชจ้่าย 

16. วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง:  

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2   เงื่อนไขพเิศษ : 

(1) บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาน

ประกาศกาํหนด 

(2) บรษิัทจดัการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรอื สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น  

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน

รวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา

ขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี 
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(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวนัทําการซื้อขาย

หน่วยลงทุนล่าสดุ 

(ข) วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(ค) วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป   

ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวก

ว่าหน่ึงเดอืน 

(ง) วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการ

ถดัไป  

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน

ล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่

ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(3) การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตําแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดั

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่ํานวณไดใ้น 

(3.2) 

(3.4) คาํนวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 

ทิง้ 

ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บรษิทัจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้ 

รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ (2) 
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(1)  เมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(2) เมื่อมเีหตุที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทุนรวม โดยให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุ

ดงักล่าว 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

การประกาศขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการที ่www.principal.th 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเวบ็ไซด ์หรอืช่องทางอื่นใดที่

เหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บริษัทจดัการกําหนดและเหน็ว่า

เหมาะสม  

ในกรณีที่การประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน หากได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ ัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ

ช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรบั บรษิัทจดัการอาจประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ภายในสองวนัทาํการถดัไปกไ็ด ้

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและไดม้กีารประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแล้ว  

หรอืในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่า

น้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือคิดเป็นอตัราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง  ให้บรษิัท

จดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) จดัทําและส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายในเจด็วนัทําการนับแต่

วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญ

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่าํใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้อง

มไิดม้สีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

(2) ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ําให้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมผีลต่อเน่ืองถึงการคํานวณมูลค่า

หรอืราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนให้

ถูกตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่าหรอืราคาไม่ถูกตอ้ง    

16.4.2. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและไดม้กีารประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแล้ว 

หรอืในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมีมูลค่า

ตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาทีถู่กต้อง ให้บรษิัท

จดัการกองทุนรวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) คาํนวณมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่ามลูค่าหรอื

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง   



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปันผล  66 

(2) ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีมู่ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้มมีูลค่าและคดิเป็น

อตัราดงักล่าว 

(ก) จดัทํารายงานการแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดั

จากวนัที่ บรษิัทจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่ง

รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีค่ํานวณมูลค่าหรอืราคา

หน่วยลงทุนย้อนหลงัเสรจ็สิน้  เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีบ่รษิทัสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหน่ึงใหม้สีาระสาํคญัตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เวน้แต่

ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัของกองทุนรวมเปิด  ให้ระบุการ

ดาํเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไวแ้ทนขอ้มูล

ตามขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวนัทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน

รายงานตาม (ก)  

(ค) ดาํเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขมลูค่า

หรอืราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน ภายในสาม

วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานตาม (ก) ความใน (ค) มใิห้

นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมปิดที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูค่าหน่วยลงทุนตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรพัยแ์ลว้ 

16.4.3. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าตัง้แต่

หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที่ถูกต้อง ให้บรษิัทจดัการ

กองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งนัน้มมีลูค่าและคดิ

เป็นอตัราดงักล่าว  

(1) จดัทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2.(2) (ก) 

ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ และดําเนินการโดยวธิกีารใด 

ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2. (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัทําการ

นับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา 

(3) จดัทํามาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้

สาํเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัตามขอ้ 16.4.2.(2) (ก) ให้สํานักงานภายใน

เจด็วนัทําการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  เว้นแต่ในกรณีที่

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มสาํเนารายงานดงักล่าวแทน 

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วย

ลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิ

ของบรษิัทเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่

เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่

กรณี  เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้

สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และ

ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมเพิม่จํานวนหน่วยลงทุน

ของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่

ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากบั

สว่นต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่  ให้บรษิัทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวน

เท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) ใหบ้รษิทัปฏบิตัิ

ดงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผู้

ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั

ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมลดจํานวนหน่วยลงทุน

ของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่

ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุน

เหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด  ให้บริษัท

จดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอื

ลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่าง

ของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การทีร่าคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา

หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่

ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้าย

คนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท  บรษิทัอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่าย

ในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อื

หน่วยลงทุนแล้ว ให้บรษิัทชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายในห้าวนัทําการนับแต่วนัที่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
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การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1)(ข)  

หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิของบรษิัทเองแทน

กองทุนเปิดกไ็ด ้

16.4.5. ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัใหม้สีาํเนารายงานตามขอ้ 16.4.1(1) และขอ้ 16.4.2.(2) (ก)  ไว ้ณ ที่

ทาํการของบรษิทั เพื่อใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6. หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากมูลค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วยลงทุน

ไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้องดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่

ไม่อาจควบคุมได ้

16.4.7. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายใน

การประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 16.4.2. ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิ

ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคาร ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : -ไม่ม-ี 

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : -ไม่ม-ี 

17.5. ทีป่รกึษา : -ไมม่-ี 

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทนุรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 มกราคม 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2556 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมม่ ี

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1. การดาํเนินการและการบรหิารจดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการ 

ในการดําเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้น

โครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน สมาคม และ/หรอื

หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2. การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

(1) หากมคีวามจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการกองทุนเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยหากมไิดก้ระทาํโดยมติ

เสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วย
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ลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน กจ็ะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน

งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมใน

จาํนวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ 

(2) ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุน ได้กระทําโดยมติเสยีงขา้งมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ล้ว

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ให้สาํนักงาน ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มี

มติให้แก้ไข ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผู้ถือ

หน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิหา้

ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสาร

หลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์  เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผล

การนบัมตนิัน้ ก่อนทาํการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิัทจดัการ 

บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีท่างสาํนกังานกาํหนดได ้

ในกรณีที่มตดิงักล่าวของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกี่ยวขอ้งกบัสทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบตามขอ้ . “สทิธ ิ

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ บรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้า

มี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)” หรอืเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตาม ข้อ “ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอื

ผูอ้ื่นทีใ่หบ้รกิารแก่กองทุน มตดิงักล่าวจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี ทีป่รกึษา (ถา้ม)ี หรอืผูอ้ื่นทีใ่หบ้รกิาร

แก่กองทุนแลว้แต่กรณี ในการดําเนินการตามมตนิัน้ๆ ทัง้น้ี การดําเนินการตามมตคิวามเหน็ชอบของผู้

ถอืหน่วยลงทุนจะตอ้งไม่ขดัต่อประกาศ หรอืกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) บรษิัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มเงินทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตาม

จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อ

สาํนกังานแลว้ 

(4) บรษิัทจดัการอาจดําเนินการควบรวมกองทุนที่อยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ต่อเมื่อได้รบัมติ

ของผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปจะดาํเนินการเพื่อควบรวมกองทุนไดต่้อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้

ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(4.1.1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 
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ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ล้ว

ทัง้หมดรวมในจํานวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร

ทีส่าํนกังานกาํหนด 

(4.1.2) ในกรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนออก

เสยีงน้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึง่หน่ึงขึน้ไปของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึง

เกินกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด   หากบรษิัทจดัการ

ประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป ให้ดําเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน สบิสีว่นันับแต่วนั

ประชุมครัง้แรกหรอืวนัที่กําหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก  และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วย

ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องดําเนินการตาม (4.1.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ผลการนับมตคิรัง้

แรกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ให้บรษิัทจดัการกําหนดรายละเอยีดของ

โครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน 

(ถ้าม)ี  พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไป

ในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอื

กองทุนปิดกบักองทุนเปิด  หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็น

กองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิด

เป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากไดร้บัมติโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (4.1.1) ของวรรคหน่ึง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนใน

การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ีโดยได้รบั

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ว่าด้วยการกําหนดวธิปีฏบิตัิในการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ

โครงการจดัการกองทุนรวม 

(4.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่

วนัก่อนวนัประชุม หรอืสง่หนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ําหนดใหเ้ป็นวนั

สดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควร

ทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(4.3) ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีาร

ควบรวมกองทุน  บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่

จะควบรวมกองทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้

โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศ

เรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ใหบ้รษิทัจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวนัทํา

การสุดทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  และจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้
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ณ ที่ทําการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจดั

สาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(4.4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการยื่นคําขอรับ ความ

เหน็ชอบต่อสาํนกังาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอรบัความเหน็ชอบ 

(4.5) บรษิทัจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวม (ถา้

มี) ตลอดจนสทิธแิละกําหนดเวลาในการใช้สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือ

กองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดงัต่อไปน้ีภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน 

(4.5.1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสอื

พรอ้มสรุปสาระสาํคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน วนัที่

จะควบรวมกองทุน วนัเริม่ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดอืน ปี อย่างชดัแจ้ง 

และสถานทีต่ดิต่อเพื่อสอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(4.5.2) ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัทีม่จีําหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิน่อย่างน้อยสองฉบบัเป็น

เวลาสองวนัตดิต่อกนั 

ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั

กองทุนเปิด  การแจง้และประกาศตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิัทจดัการแจ้งและประกาศการ

ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ 4.1 วรรคสีด่ว้ย 

(4.6) เมื่อบรษิัทจดัการได้มหีนังสอืแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (4.5) แล้ว ให้บรษิัท

จดัการดําเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนในการใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรอืกองทุนรวมที่โอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอื

กองทุนรวมทีร่บัโอน แลว้แต่กรณี 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนทีค่ดัคา้นหรอืทีไ่ม่ไดอ้อกเสยีง

ในการควบรวมกองทุน  บรษิทัจดัการจะจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว

ในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ โดยคํานึงถงึมูลค่าทรพัยส์นิ

สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และ

แจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ และสาํหรบัผูถ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาที่กําหนดให้สทิธ ิ

บรษิัทจดัการจะขอสงวนสทิธดิําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใหม่หรอืกองทุนทีร่บัโอน 

(4.7) บรษิทัจดัการต้องจดัทําหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัและส่วนขอ้มูลโครงการที่เป็นปัจจุบนั

ของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  โดยระบุวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน รวมทัง้ประวตัิ

ความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนไวด้ว้ย   และใหบ้รษิทัจดัการ

จดัส่งหนงัสอืชีช้วนดงักล่าวใหส้าํนักงานไม่น้อยกว่าหน่ึงวนัทาํการก่อนการเริม่จดัส่งหรอืแจกจ่าย

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัใหป้ระชาชน 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้

เป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การ

ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ  

20.1 กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใน

สว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอื

หน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ให้มีจํานวนไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดาํเนินการเลกิ

กองทุนรวมนัน้ทนัท ีเวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

20.2 การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามที่

เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต . สํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต . 

กระทรวงการคลัง และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรบัเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด 

ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/

หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบิตัิ เงื่อนไข 

หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้น้ีโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้น้ีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด เห็นชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ให้

สามารถกระทาํได ้ 

20.3 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิาร

ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกบับทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ต้องไม่มพีฤตกิรรมที่แสดงให้เหน็ว่าบรษิัทจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็นเพื่อให้

กองทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทั

ตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนรวมนัน้ดว้ย 

20.4 การกูย้มืเงนิหรอืการทาํธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษิัทจดัการอาจกู้ยืมเงนิหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

20.5 การดาํรงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการทาํประกนัภยัความรบัผดิของ

บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิขีอรบัความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนั

เกนิกึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัทีบ่รษิัท

จดัการรู้หรอือาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมีเหตุจําเป็นและ

สมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการราย
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ใหม่จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั

จดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บรษิทัจดัการจะดําเนินการเลกิกองทุนรวม

ต่อไป 

20.6 การบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิอีื่นๆ เพิม่เตมิ 

(1) บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารขายแบบอื่นๆ เพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงื่อนไขที่บรษิัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยจะ

ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนเริม่ให้บรกิาร โดยติดประกาศไว้ที่สํานักงานของ

บรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

(2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่

ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะทําการติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงาน

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

20.7 การทาํความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: 

CDD) 

บรษิัทจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่บรษิทัจดัการแต่งตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร 

หลกัฐาน เพิม่เติมจากผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้

ลงทุนตามคําจํากดัความของกฎหมายหรอืตามที่หน่วยงานที่มีอํานาจกําหนด ทัง้ก่อนและหรอืภายหลงัการ

ลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศ

ไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรอืการตีความ หรือการสัง่การของ

หน่วยงานผู้มอีํานาจ ทัง้น้ี บรษิัทจดัการและ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืมหีน้าที่ต้องทําความรูจ้กั

ตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้

ลงทุน หรอืผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมหีน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า 

(KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทราบ โดย

ตามแนวทางปฏบิตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิทัจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืจําเป็นตอ้งดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชเีพื่อใชบ้รกิารใหม่ การทําธุรกรรม

ของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การดําเนินการอื่นๆ ตามที่

หน่วยงานผูม้อีาํนาจกาํหนดแนวทาง 

20.8 ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน : 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ กรณียกเว้น

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
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6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบิุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยี

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้

โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการ

ลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ 

(omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่

ได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการ อาจถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จํากดัสดัส่วน ทัง้น้ี เฉพาะในช่วง

ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัที่

เริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสํารอง

เลีย้งชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของ

หน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

จะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย

ลงทุน ได้ไม่เกินสดัส่วนที่ระบุไว้ในโครงการ ทัง้น้ี เมื่อได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงานตามเหตุ

จาํเป็นและสมควร 

(ง)  กรณีทีม่เีหตุจําเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย

ลงทุนไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อน

ผนัจากสาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามวรรคหน่ึง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผู้ลงทุนรายใหญ่และ

ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2)(ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี

อื่น 

(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2) 

20.9   ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั : 

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

ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดให้

สถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) 

รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคล

ธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีน
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สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศ

กาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวม

เรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่ FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้

เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภท

ตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA 

(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั

ผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-

thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 

ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย 

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่าย

ดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก

ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA 

อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการทาํธรุกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอื

บรษิทัจดัการ ซึง่อาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนได้

อย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการ

ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและ

กองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งได ้ บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธิ

ในการดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ

นําสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู ่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุน

คงเหลอื จาํนวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผู้

ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของ

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์

ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื

การใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ทีก่าํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อ

ยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนั

การเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้

กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบั

ภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการกําหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

รบัทราบการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคํา

ขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทาํใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม

ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 

เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้อง

ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่

จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดาํเนินการ

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการได้

สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย

ภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดทีร่าชการ

กาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด:  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นให้

บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงนิกองทนุได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุ

จาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการ
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กองทุนรวมรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการ

เปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถ

ดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษทัจดัการปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุมติัให้จดัตัง้กองทุนรวม

เป็นการทัว่ไป:  

มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นการ

ทัว่ไป 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป 

และการฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตันิัน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรอืผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะแกไ้ขเยยีวยา

ความเสยีหายโดยไม่ชกัช้า  โดยในกรณีที่เกดิขอ้พพิาทระหว่างบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บรษิัทจดัการ

ยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ  

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดย

อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื

คาํสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนาม

ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิัท

จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  



 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ ์ 2561  ถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2562 

 

- ไม่ม ี- 

           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั

กองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

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

 

 
 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นปันผล 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นายวศนิ ปรธิญั 

3. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 

4. น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ 

               บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/


 

 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

7 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 

9 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)        เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

11 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)         การตัดสินใจลงทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

15 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)  

16 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 

18 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)       

19 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลําดับ ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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	ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
	7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	7.4.2.1 สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
	ก) ขั้นตอนและวิธีการ
	(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
	โดยต้องกรอกข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
	(2) ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัดการเป็นรายกรณี
	(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สำหรับผู้ถือหน่วย...
	(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืน ในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือขายแล้วทำให้คงเหลือต่ำกว่า...
	(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำก...
	7.4.2.2. สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
	ก) ขั้นตอนและวิธีการ
	(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรื...
	หลังจากนั้นบริษัทจัดการจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลั...
	(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-9595
	(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยล...
	(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำก...
	ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
	(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
	(2) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
	(3) ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้ทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเฉพาะการขายคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยยังไม่เปิดให้ทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้เมื...
	7.4.2.3. สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)
	ก)  ขั้นตอนและวิธีการ
	(1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลั...
	หลังจากนั้นบริษัทจัดการจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ  ซึ่งผู้ถือรหัสประจำตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็นความล...
	(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
	(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
	(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่...
	(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำก...
	ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
	(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
	(2) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
	7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
	7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
	การขายคืนหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทำผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น สำหรับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทำการ ให้ถือเป็นก...
	7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
	7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : -ไม่มี-
	7.9  รายละเอียดเพิ่มเติม :
	7.9.1. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือห...
	(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
	7.9.2. เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
	7.9.2.1. กรณีหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
	บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
	(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน
	(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อน จึงจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้
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