
 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพ่ิมพูนปันผล, CIMB – Principal (FAM) Enhanced 

Equity Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 

2562 เป็นต้นไป 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเหน็ว่าการ

ลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ใน

หนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนรวมน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้

ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมื่อมีข้อสงสยั ให้สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงมุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน

ได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจัดการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลักทรพัย์จ ัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด  เป็น บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

สาํหรบัรอบระยะบญัชีปีท่ี 15 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์อิควิต้ี 

Principal Enhanced Equity Fund (PRINCIPAL EEF) 



 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ อิควิต้ี 

 

 

 
จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

 

 

 

วนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ในวนัและเวลาทาํการถงึ 15.30 น. 

 

 

 

 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่28 ตุลาคม 2562 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์อิควิต้ี 

คาํจาํกดัความ : 

โครงการ  หมายถงึ โครงการกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้

หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้

หนงัสอืชีช้วน  หมายถงึ หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนทีม่รีายละเอยีดตามประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วา่ดว้ยแบบหนังสอืชีช้วน

เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง่ประกอบดว้ยส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั

และสว่นขอ้มลูโครงการ 

หน่วยลงทุนชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ

หมายถงึ  หน่วยลงทนุชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็

แฮนซ ์อคิวติี ้ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL EEF-R) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดทัว่ไปกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้(ชื่อยอ่ : 

PRINCIPAL EEF -A) 

หน่วยลงทุนชนิดจา่ยปันผล หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผลของกองทนุกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้

(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL EEF-D) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุสถาบนั หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้ 

(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL EEF -I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุกลุ่ม หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้(ชื่อ

ยอ่ : PRINCIPAL EEF-C) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุพเิศษ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้ 

(ชื่อยอ่ : PRINCIPAL EEF -X) 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

วนัทําการ  หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ                                                                     

วนัทําการซือ้หน่วยลงทุน (Subscription 

Date)  

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ี ตามที่

กําหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วนัทําการขายคนืหน่วยลงทุน 

(Redemption Date)  

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคนืหน่วย

ลงทุนได ้ทัง้น้ี ตามทีกํ่าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

ผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุน  หมายถงึ บุคคลธรรมดาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบใหเ้ป็นผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการให้

ความเหน็ชอบผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุน และมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ําหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

มลูคา่หน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด เมื่อ

สิน้วนัทําการที่คาํนวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย คา่ธรรมเนียม
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Price)  การขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บวกดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Redemption 

Price)  

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียม

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หกัดว้ย ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

(ถา้ม)ี 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

(Front-End Fee)  

หมายถงึ คา่ธรรมเนียมทีบ่รษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หน่วยลงทุน โดยจะใชม้ลูคา่

หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ (ถา้ม)ี 

คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(Back-End Fee)  

หมายถงึ คา่ธรรมเนียมทีบ่รษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จากผูข้ายคนืหน่วยลงทุนโดยจะใช้

มลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นฐานในการ

คาํนวณ (ถา้ม)ี 

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง โดย

แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แตว่นัทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคา

หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีลูค่าเทา่กบัส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลด

จาํนวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (depositary 

receipt) 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ  หมายถงึ หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใช้เพื่อ

รองรบัใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังาน หรอื สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศและคาํสัง่ต่าง ๆ ทัง้ทีม่อียู่

ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาด 

            หลกัทรพัยใ์หม่ 

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รงุเทพ 

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ บรษิทัจาํกดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจาํกดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอื 

            หุน้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทั 

            นัน้ 

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ 

            ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 
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คาํเสนอซือ้  หมายถงึ คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย 

            หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนด 

            เกีย่วกบัการจดัทํางบการเงนิรวม 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนดให้

จดัทํางบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร

แหง่ประเทศไทย 

กองทนุรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่

ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond 

Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of 

East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายภุกัษ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย (AcCredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ กองทนุรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวจ้นครบ

กําหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอื

ครบอายขุองกองทนุรวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบ

กลุ่ม (Collective Investment Scheme) ทัง้น้ี ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรปู

บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน Property และกองทุน infra ที่

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รูปแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ 

 ซึง่ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด 

   หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ม ี

   วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทํานองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้ง 

   พืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู 

   บรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบั 

    ตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้   4 

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัต ์

    เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน

Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

              1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กําไร (Speculate) 

              2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

              3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิทีต่อ้งการลด 

   ความเสีย่ง 

              4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ ี

    ลกัษณะ ทํานองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ   

   สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัเงนิ

ฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญา

ฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัทําขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงนิคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื กองทุนฟ้ืนฟู เป็น  

   ผูม้ภีาระผูกพนั 

ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบทํานองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื

องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อก

โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื

ต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิของ 

Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

หมายถงึ ศูนยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผู ้
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   เสนอขายหลายราย 

2. มกีารกําหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กําหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ 

   ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชด้ลุยพนิิจในการ 

   จดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตาม 

   หลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

หรอืการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ําการซือ้ขาย

ไดใ้น SET 

บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทํางบการเงนิรวม โดยพจิารณา

ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทําและเปิดเผยล่าสุด ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวม

ใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทํางบการเงนิรวม โดยพจิารณา

ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทําและเปิดเผยล่าสุด ทัง้น้ี หากไมม่งีบการเงนิรวม

ใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กําหนดใหเ้ป็น

หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่

ดว้ยการกําหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผู้

รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

มตพิเิศษ หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจาํนวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน หรอืของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งสง่หนงัสอื

แจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมด

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบั 

   ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน 

   รวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ 
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   กองทุนสว่นบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึ่งอยูใ่นรปูแบบอย่างใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาด 

   หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย ทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศซึง่ 

   มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้ง 

   พืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไมว่า่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบั 

    ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัต ์

   เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

หุน้กู้ระยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กํีาหนดเวลาชําระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีที่มกีารเผยแพรอ่ยา่ง  

 กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้ําหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน เวน้แต่ที่กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิที่

ไดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตาม

มาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งชําระเงนิใหแ้ก่

คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลตอ่การชําระหน้ี (Credit Event) ของ

ทรพัยส์นิที่ไดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียม

สาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ที่เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชําระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงของ  

 ตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการ  

 ชําระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 
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Delta หมายถงึ อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา   

 Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้

  ในการคาํนวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธรุกจิ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี ไม่วา่กองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั 

ทรสัต ์หรอืรูปอื่นใด 

FX หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ ประเทศกลุม่อนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแหง่

สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 

(เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

Group Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทุนใน

แต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้ํ้าประกนั 

InterNational Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทํา Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่ง ประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ Credit Rating ในระดบัที่สามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 

Offering) 

Issue Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

Market Price หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทํา Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่า่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นการ

ลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผล

ใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 
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Non-Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยูภ่ายใต้

บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ

กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives อา้งองิถงึ 

(Obligation Category & Obligation Characteristics) 

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

 พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศูนยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิที่ลงทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ กองทุนสาํรองเลี้ยงชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสื่อสารระหวา่งผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขาย

ตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดย

ศูนยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การกํากบัดูแลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ําหน้าที่

กํากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

Retail MF หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถงึ ธรุกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities  

  Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

SN หมายถงึ ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็น  

 การประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชําระหน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธรุกจิ 

 หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์

 และตลาดหลกัทรพัย ์
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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 เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Enhanced Equity Fund  

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF  

1.4.  ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6.  การกาํหนดอายุโครงการ : ไม่กาํหนด  

1.7.  อายุโครงการ : - ปี -  เดอืน - วนั  

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไมม่ ี 

1.10.  ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11.  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 

2.1.  จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000,000,000 บาท  

2.2.  เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) : - 

2.3.  มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4.  จาํนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6.  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 2,000 บาท 

ชนิดจ่ายปันผล : 2,000 บาท 

ชนิดสะสมมลูค่า : 2,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : 50,000,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : 1 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 1 บาท 

2.7.  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทนุ ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด 

ชนิดจ่ายปันผล : ไม่กาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมก่าํหนด 

2.8.  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด 

ชนิดจ่ายปันผล : ไม่กาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่กาํหนด 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไมก่าํหนด 

2.9.  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด 

ชนิดจ่ายปันผล : ไม่กาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่กาํหนด 

2.10.  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด 

ชนิดจ่ายปันผล : ไม่กาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่กาํหนด 

2.11.  จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่กาํหนด 

ชนิดจ่ายปันผล : ไม่กาํหนด 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่กาํหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่กาํหนด 

2.12.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอื

สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วย

ลงทุน ตามชอ่งทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการ

อาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืประกาศ

ทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอื

บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ

บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทั

จดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะโครงการ ประเภท และอตัราส่วนของ

หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนในประเทศทีจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์ 

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :   

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8.  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และในบาง

โอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกว่าดชันีชีว้ดั  

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น (%): 100.00 

หมายเหตุ: 

การลงทุนในกองทุนน้ีจะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัดชันี SET Total Return  Index   

ทัง้น้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้ว ัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัที่มกีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดั

ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ

ตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิัท

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

ดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ

ตัวชี้วดัไม่ได้จดัทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้  

3.10.  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11.  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :กองทุนเปิดทีม่นีโยบายการลงทุนซึง่จะสง่ผลใหม้ ีnet exposure ในตราสารทุนของบรษิทัจด

ทะเบยีน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนใน

หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิและ/หรอื หลกัทรพัยข์องบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  สว่นที่

เหลอืจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ีสดัสว่นการลงทุนขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนรวม 

ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนัน้ๆแลว้แต่กรณี 
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นอกจากน้ี บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง  เมื่อไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกนัความ

เสีย่งจากการลงทนุดว้ย  

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี

อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนให้

ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการ

หาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดาํเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บั

มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

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 ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตราสารหน้ี 

1.2.1 พนัธบตัร 

1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3 หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4 ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  

1.3 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
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1.4 ตราสาร Basel III 

1.5 ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

1.6 ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ต้องมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน 

ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่

กองทุนไดด้ําเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้ตามวธิกีารที่กฎหมายกําหนด 

หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน

ไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิจาก

แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

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

P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2 ธนาคารออมสนิ  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ 

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

2.5  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.5.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั Underlying ของ 

Derivatives ตามทีร่ะบุในสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้อง

เป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนด

โดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่

สามารถเปลีย่นมอืได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

การลงทุนทีอ่าจทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกําหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุน

สามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.5.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องดําเนินการจดัให้มีขอ้ตกลงกบัผู้

ออก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 
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2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 

และวนัสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการ

ของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป   

2.5.4.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยสาํคญั ใหผู้้

ออก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

2.5.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏใน

ระบบขอ้มูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และ 

บลจ. ตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.5.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกดิจากวธิกีารคํานวณ

เดยีวกบัที่ใช้ในการคํานวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลที่น่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้

บลจ. ทุกวนัที่ 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าว

เป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวนัทํา

การถดัไป 

2.5.5.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยสาํคญั ใหผู้้

ออก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  และหน่วย property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุน สามารถลงทุนได ้

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด

เดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
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6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คู่สญัญาตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2 บรษิทัเงนิทุน 

1.3 บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5 บรษิทัประกนัภยั 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8 นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9 สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี  

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้อง

ม ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

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

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกีําหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 

และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

ดงัน้ี 

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

เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มูล

ราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้องม ี

credit rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวที่เทยีบเคยีง

ไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
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2.6 ตราสารหน้ีซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ที่มี

ขอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวต้อง

ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวที่เทียบเคยีงได้

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 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยว์่าด้วยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวม

และการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการ

คาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

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

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชําระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสาร

ตาม Reverse Repo 

4.4 การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทั

จดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใช้

ในการทาํ Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้

และทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่

มลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 

4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่

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

เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ ากว่า และมีการ

กําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของ

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

4.5 การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คํานวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก Reverse Repo จนถึง

วนัทีม่กีารคาํนวณ 
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4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกําหนดใหส้ามารถบงัคบัชําระหน้ีตาม

ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้

ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถึงปัจจยัความเสีย่ง

ของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ในการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญา

ดงักล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงัน้ีที่สามารถประกอบธุรกจิหรอื

ดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย ์

1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื

หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี  

3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดย

ตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์

บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 

270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit 

Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
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3.1.5.1 มี Issue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer 

Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีที่กองทุนไม่มี

นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่น

ซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบั

ตามหลักประกันนัน้ได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหน้ีตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืม

หลกัทรพัย ์นัน้เอง  

3.4 ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั > 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกีําหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 

วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่าง

หน่ึงอย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่

เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด 

Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย  

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยขอ้กําหนดเกี่ยวกบัระบบงาน 

สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่าง ดงัน้ี  

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
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1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิค้าหรอืตวัแปรตาม 1.1 - 

1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคา

ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้น้ี  ราคาของ 

Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบั

อย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุน

ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

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 ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น 

ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย 

derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติ

บุคคลที่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การกํากบัดูแล

โดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิก

สามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น

ทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสีทิธริบัมอบหรอืมีหน้าที่ส่ง

มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 -1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying 

หรือปัจจยัต่างๆที่นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความ

เหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหว

ตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2   เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 
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ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอตัราที่

กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามนัดิบ หรอืเป็นดชันี

ราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้

โดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตรา

สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั 

ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อที่มกีารเสนอขอ้มูลอย่างทนั

เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอย่างใด

หรอืหลายอย่างดงัน้ี 

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

โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของ

สนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที ่

บรษิัทจดัการแสดงให้เหน็ได้ว่าวธิกีารคํานวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะท้อนอตัรา

เงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule)  

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนที่เพยีงพอต่อ

ภาระที่กองทุนอาจต้องชําระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน 

derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความ

เสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 
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6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้น้ี ในกรณีที่ว ันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ 

บลจ.  ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยสําคญั ใหคู้่สญัญาอกี

ฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิัทจดัการต้องปฏิบตัิตาม

เงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 

โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินตาม

ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลให้ขอ้ตกลงซือ้ประกนั

ความเสีย่งครบกําหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบ

กาํหนดตามปกติ)  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมเีพียงรายการเดยีว (Single Name Credit 

Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมี

หน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นราย

แรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใด

รายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์ราย

นัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของ

สนิทรพัย์อ้างองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัยอ์้างองิ โดย

ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่

อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการที่ผู้ซื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่

เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง 

จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขี้อกําหนดที่ทําให้สทิธทิี่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่

credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.13.2. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ  
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3.14 อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน 

บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบั 

      แรกขึน้ไป 

 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั  

      Investment Gradeแต่ตํ่ากว่า 2  

      อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่เกนิ 20% 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อก

ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตรา

สารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรือไม่ เกิน 10% เมื่ อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผู้มภีาระผูกพนัมภีูมิลําเนา

อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช้ Credit Rating 

แบบ National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี

Sovereign Rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที ่

Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารที่มี

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง(Structured Note) ที่ผู้

ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ 

ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการ

เสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 

วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 

5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนกัของตราสารทีล่งทนุ 

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

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตร  

 และสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บ ร ร ษั ท ต ล า ด ร อ ง สิ น เ ชื่ อ 

 ทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และ

ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.8   ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9   บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั 

นับแต่วนัทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 

regulated market   
6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตรา

สารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุ

ทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน 

SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม

กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของ

บรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ

บรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํ

ใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET 

หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้

ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1  เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีCredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

       6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใด อย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET 

หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  10% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน  

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

ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป

โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนั

ชาํระหน้ี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน 

และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื

6.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 

5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่าง

ประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่

มลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั

บุคคล                                               

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 

6.4.3.3.2 

6.5   ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ี

Issuer Rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 

Investment Grade 

6.6.1  Reverse Repo 

6.6.2   OTC Derivatives 

6.7  หน่วย Property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ

การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลกัทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอื

ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่

รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

แก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย

ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจาย

ก ารล งทุ น ใน กิ จ ก า ร โค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน

อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แล้วแต่กรณี 

(Diversified Fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน

กาํหนด 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  
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หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่ม

กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง

การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน   

 benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่

นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน

ต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 

หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมาย 

      เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก

คู่สญัญาตาม Reverse Repo หรอื Securities Lending 

หรอื Derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี

เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   

ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่ี

อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ได้

ดําเนินการให้มีการรบัโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้

ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา

การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3    Total SIP ตามขอ้ 7 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึ  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ ทีม่ลีกัษณะครบถว้น

ดงัน้ี 

        2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่ 

  1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผู ้

  ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity 

  Limit) 

  2.3.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า  

  Investment Grade หรอืไมม่ ีCredit  

  Rating 

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 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุน

ที่คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือคู่สญัญา (Single 

Entity Limit) 

7.2   ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่ี

อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตรา

สารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade / Unrated) 

ทุกประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทนุไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั 

product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

8 Derivatives ดงัน้ี 

8.1   การเขา้ทาํธุรกรรมDerivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การ

ลดความเสีย่ง (Hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

8.2   การเขา้ทาํธุรกรรม Derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลดความ

เสีย่ง  (Non-Hedging) 

Global Exposure Limit 

8.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั Net Exposure ทีเ่กดิจากการลงทุน

ใน Derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ 

NAV 

8.2.2   กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทนุใน 

Derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสดุ 

(value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็น

ดงัน้ี 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
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(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ 

Benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความ

ว่า  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

ทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (Complex 

Strategic Investment) หรอืการลงทุน

ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวาม

ซบัซอ้น (Exotic  Derivatives) 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ตอ้งมจีาํนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร 

Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตราสาร

หน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial 

liability)  ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้

ในงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ  

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินที่

ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป  และยงั

ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่า

หน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสนิทาง

การเงนิตามงบการเงนิล่าสดุดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสนิ

ทางการเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูลที่มกีารเผยแพร่เป็น

การทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทาง

การเงินตามที่ เปิดเผยในงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญ ชี ล่ าสุด  รวม ถึงกรณี ยังไม่ ค รบ

กาํหนดการจดัทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรา

สาร ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้ออกรายนัน้เป็น

รายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารได้มีการยื่น

แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตรา

สารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับตํ่ า

กว่า Investment Grade หรอืไม่มี Credit Rating ให ้

บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 

รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่

กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้

พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้   29 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

กบักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มีลกัษณะทํานอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ที ่

  ออกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ   

       ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

       (1.1) มขีนาดเลก็  

       (1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

       (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Property ทัง้หมดของ

กองทุน Property ที่ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย 

Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํ

งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนด

มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting 

Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 
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ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น

เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่ง

ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่เกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สําเนารายงานไว้ที่บรษิัท

จดัการ 

(2) จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 

90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลีย่นแปลงไป

จนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการ

ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิ

แลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2)  บรษิัทจดัการต้องจดัทํา

รายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน และ

ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่

กาํหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม

ประเภททรพัย์สนิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

ตามอตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม

ขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทนุรวมตลาดเงนิ 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลู

เกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนได้ และจดัส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่สามารถแก้ไขจน

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิทัจดัการ

ตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว และ

จดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่

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

บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการ

ผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัยส์นิ

เป็นหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้ือหุ้น

ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ

ผูล้งทุน ใหบ้รษิัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

สาํคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่ง

รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1) จดัทํารายงานเกีย่วกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ทําให้มกีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 

วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิัทจดัการ

ดาํเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง

ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมี

ระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอื

ในช่วงทีผู่ล้งทุนทําการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจํานวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 

วนัทาํการ ทัง้น้ียงัตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง

ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าว

ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกรายจนกว่าการ
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เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกาํหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ม ี 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-D) : 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้มํ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมี

สทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรกาํหนด 

3. ชนิดสะสมมลูค่า  (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital 

Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาํหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วย

ลงทุนชนิดอื่น 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนสาํรอง

เลีย้งชพีกองทุนสว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทนุ 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศ

เพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทนุอื่นดงักล่าว

ล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปของกองทุน 

6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอืน่ทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดย

บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการไม่น้อยกวา่ 7 วนั และปรบัปรุงในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปของกองทุน 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนกาํหนด 

สาํหรบัการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั บรษิทัจดัการจะตดิประกาศ

รายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 
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5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

    - บรษิทัจดัการ 

    - หกับญัช ี

- Internet 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรื่อรบัซือ้คนื 

- Tele-bank 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1. วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน และวนัเวลาทาํการเสนอขาย

หน่วยลงทุน 

5.2.1.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้สามารถตดิต่อขอรบั

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญั หนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการ ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน ใบ

คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

5.2.1.2 วนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะทําการเปิดใหม้กีารจองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้ใน

วนัทําการของบรษิัทจดัการ ตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม ถึงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2548 ระหว่างเวลา 

8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. และระหว่างเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวนัที่ 14 กรกฎาคม 2548 

ซึง่เป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทุนวนัสดุทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก  

5.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

5.2.2.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถ้า

ม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ไดต้ามวนัและเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) สาํหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก ซึง่เป็น

มลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ ผู้

จดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบคําขอเปิดบญัชี

กองทุน และใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้ร ับภาระในเรื่องของ

ขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

เอง 

(4) สาํหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุน กบั

บรษิทัจดัการจะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

5.2.3. การรบัชาํระและการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
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(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จาํนวนทีส่ ัง่ซือ้ โดยชาํระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ 

ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้องลงวนัทีต่าม

วนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” โดยระบุชื่อ 

ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ

ผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวธิอีื่นที่มใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ให้บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ก่อน

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สุดลง ซึง่ “บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” เป็นบญัชี

กระแสรายวนั มดีงัต่อไปน้ี 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาขาสลีม  เลขทีบ่ญัช ี118-3-25977-7 

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

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

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

ธนาคารซติีแ้บงก ์สาํนกังานใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี0-800464-153 

(2) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้แล้ว บรษิทัจดัการ ผูจ้ดัจําหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี จะออก

สาํเนาใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็

เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซือ้ ไมว่่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทาํการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนในวนัทาํการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีทีว่นัทําการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ

เสนอขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟตด์งักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(4) ในการชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็ค่า จะ

หกัลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซือ้

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีที่บริษัทจัดการเป็นผู้ร ับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจัดการอาจจะ

ดาํเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้าํการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และไดช้าํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้

จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัิ

จากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

(6) บรษิทัจดัการจะนําเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิด

ไวเ้พือ่การน้ี ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.4. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่ส ัง่ซื้อและได้ชําระเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที่

บรษิัทจดัการได้รบัชําระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิที่ไดร้บัชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย 

ลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัจิากสํานักงาน บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
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โดยใช้หลกัการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม

จาํนวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้ในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะ

จดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อให้แก่ผู้ซื้อทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุด

เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของ

โครงการตามที่ได้รบัอนุมตัิจากสํานักงานในวนัทําการถัดจากวนัที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกนิจํานวน

หน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยงัไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบริษัทจัดการจะปิด

ประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวน

สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วย

ลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่ง

หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกํากบัภาษีให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน โดยทาง

ไปรษณีย ์ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.2.5. การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขทีก่ําหนด

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางสว่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการนําฝากเงนิ

ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 

1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัสว่นของ

เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่เกดิขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิน้สดุ

ระยะเวลาการเสนอขายเน่ืองจาก 

ไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย หรอืขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 

35 ราย แต่มมีลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตํ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจดัสง่เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บั

จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน หรอืชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนั

สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหาก

บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเน่ืองจากความ

ผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี

นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เว้นแต่สาํนักงาน จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การ

เป็นอย่างอื่น 
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5.2.6. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

(ก) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหน่ึงอาจมผีลทําให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนรายนัน้ ๆ ถอืหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน หรอืเป็น

ผลใหผู้ล้งทุนดงักล่าวถอืหน่วยลงทุนมมีูลค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท แลว้แต่จํานวนใดจะ

สงูกว่า 

(2)  กรณีคําสัง่ซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสญัชาติไทยและมภีูมลิําเนาหรอืถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศที่มี

มูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกัน

มากกว่า 10 ลา้นบาท 

(3)  กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(4)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น

จรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(5)  กรณีบรษิัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6)  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจดัการ

เหน็สมควร เช่น ในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน 

หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกดิผล

เสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน 

และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(7) กรณีทีม่ผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข)  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด 

และ วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ีแลว้ 

5.2.7. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการมาก่อนจะตอ้ง

เปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในใบคําขอเปิด

บญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบสง่ใหบ้รษิทัจดัการ หรอื

ตวัแทนจนครบถว้น 

เอกสารประกอบการเปิดบญัช ีมดีงัน้ี : (บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น 

ๆ ตามทีเ่หน็สมควร) 

กรณีบุคคลธรรมดา 

(1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง หรอื 

(2)  สําเนาบตัรประจําตัวข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ และทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรบัรองความ

ถกูตอ้ง  

(3)  สาํเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร และ/หรอื 

(4)  สาํเนาบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 
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กรณีนิตบิุคคล 

(1)  สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(2)  ตวัอย่างรายมอืชื่อกรรมการผู้มอีํานาจลงนาม และ/หรอืผูม้อีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไข

การลงนาม 

(3)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(4)  หนังสอืมอบอาํนาจในกรณีผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามทีร่ะบุ

ในหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

(5)  หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  สาํหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(6)  เอกสารอื่นใดทีก่าํหนดโดยบรษิทัจดัการ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

-  หกับญัช ี

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :   ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า :   ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :   ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :   ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ:   ม ี

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดย

เป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงัน้ี 

1)   บรษิทัจดัการ 

2)   ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)   ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)   อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอื่น ๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคตทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ในการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุน

แล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  

6.2.1. วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน 
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ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั หนังสอืชี้

ชวนสว่นขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทั

จดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการตามปกติ

ของบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมถงึเรยีกขอ้มูลผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ 

(www.principal.th) 

6.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

6.2.2.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลงัจากทีม่กีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิัท

จดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา

ขายและจํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน

ทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

บวกดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

6.2.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

6.2.2.2.1 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื (ถา้ม)ี   ไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยกรอก

รายละเอยีดต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน 

โดยผู้ลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน ณ บรษิทัจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืสาขาของผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี โดยไม่กาํหนดจาํนวนขัน้ตํ่า 

ทัง้น้ี หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) เป็นมูลค่าที่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ตํ่าสําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรก

ขา้งต้นใหก้บัผู้ลงทุนบางรายได ้โดยบรษิัทจดัการไม่จําเป็นต้อง ประกาศให้

ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ี ใชส้าํหรบัการสง่เสรมิการขายเท่านัน้ 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้จะต้องชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนให้แก่

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอยีด

ต่างๆ ในใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระใน

เรื่องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) ในกรณีทีผู่้ส ัง่ซือ้ไดส้่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูส้ ัง่ซื้อ

พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
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ขายหรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ

ยืนยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ส ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บรษิัท

จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีาร

ส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้น้ี หาก

ปรากฎในภายหลงัว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสาร

ต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั

ซื้อคืนได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืจะถือว่าผูส้ ัง่ซื้อได้ให้ความเหน็ชอบในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั

ทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข

หรอืยนืยนัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การรบัชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อสามารถชําระค่าเงนิซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดยีวเตม็จํานวนทีส่ ัง่ซือ้ โดย

ชาํระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืคาํสัง่หกับญัชธีนาคารหรอืวธิกีาร

อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ี่ส ัง่ซือ้และ

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั” 

โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนด้านหลงัของเชค็ 

เพื่อความสะดวกในการตดิต่อ และเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซือ้

หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอื

ช่องทางอื่นใดทีจ่ะกาํหนดต่อไป  

(2)  กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด เงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ หรอืผ่านระบบ

บริการธนาคารทางโทรศพัท์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบ็งกิ้ง หรือ Bill 

Payment ของธนาคารที่บริษัทจัดการกําหนด หากการทํารายการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทํา

การซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อนัน้ ซึ่ง

เป็นราคาที่รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ทัง้น้ีบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่า

หน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการซื้อเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคา

ขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผู้

ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อให้ถือ

เป็นรายการของวนัทําการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ 

สิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 
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ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วย

ลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัที่ได้แจ้งการเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. แลว้ โดยจะ

ตดิประกาศไวท้ี่สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(3) ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร 

จะต้องยื่นหนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS)  (ถ้าม)ี เพื่อชําระ

ค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือ

ยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อ

ใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใช้

บรกิาร 

กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคาร ใน

วนัทําการซือ้ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ในราคาขายหน่วยลงทุน

ที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อนั ้น ซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว ทัง้น้ีบรษิัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อ

สิน้วนัทําการซื้อเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัท

จัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ ระบุ ไว้ในข้อ 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม” 

การทาํรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคาร ใน

วนัทําการซื้อให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วย

ลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วย

ลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัที่ได้แจ้งการเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. แลว้ โดยจะ

ตดิประกาศไวท้ี่สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์

ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทั

จดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการที่

สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วนัสิน้ทํา

การทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้

ส ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้

นัน้ 

(5) ในการชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิจนเตม็

ค่า จะหกักลบลบหน้ีกับบริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวม
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หน่ึงเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิัทจดัการอาจดําเนินการให้มี

การหกักลบกนักไ็ด ้ 

อน่ึง ผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดท้ําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้ําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

เตม็ตามจาํนวนแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่า

ซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการซึ่งขึน้อยู่กบั

ดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(6) หลงัจากที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบั

คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้แลว้ บรษิัท

จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะส่งมอบสาํเนาคําสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่ง

หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี และ/หรือ

เอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จํากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น

หลกัฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้  ให้แก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถัดจากวนัที่ซื้อขาย

หน่วยลงทุน 

6.2.2.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ี่ประสงคจ์ะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะต้อง

ก รอก แ บ บ ฟ อร์ม ข อ ใช้ บ ริก ารผ่ าน เว็บ ไซ ด์ ข อ งบ ริษั ท จัด ก า ร 

www.principal.th หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน พร้อมสําเนาบตัรประชาชนรวมทัง้

หนังสอืยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชําระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทั

จดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ

ครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบั

เป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูถ้ือหน่วยจะทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง

อนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง 

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

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของ

บรษิทัจดัการจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สอง

พันบาท) สําหรับการสัง่ซื้อครัง้แรก  และไม่ เกินกว่าจํานวนที่ระบบ

กาํหนด  ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถ้าม)ี 

โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 
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(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระเงินโดยการหกับัญชีเงนิฝาก  (ระบบ ATS) 

และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด  ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทํา

รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัทําการ

ซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ําหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัทาํการ

ซือ้ขายใหถ้ือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายนัน้ ในราคา

ขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อขายซึ่งเป็นราคาทีร่บัรอง

โดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่าํหนด หรอืในวนัหยุดทาํการซือ้ขายใหถ้อื

เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วย

ลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อขายถดัไปซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดย

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเตม็จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแลว้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา

เงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) กรณีชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบคําขอ

ใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ถ้ามี)  หากเงนิในบญัชีไม่เพียงพอ 

บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิ

ฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่ง

หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี และ/หรอื

เอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จํากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น

หลกัฐานยืนยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้  ให้แก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัที่ซือ้ขาย

หน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

เพยีงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่าง

สมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็น

หลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิ

ขอ้ผิดพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบ

และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบั

แจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.2.2.3 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 
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(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ

โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่าน

เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์ม

ดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อม

สาํเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

(ถ้ามี) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และ

รหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/

หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้  

(2)  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย

ลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-

6869595 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

(3)  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ

ของบรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท 

สําหรับการสัง่ซื้อครัง้แรก (สองพันบาท) และไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบบ

กําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) 

โดยไม่จาํกดัจาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั  

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/

หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทํารายการ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัทําการซื้อหน่วย

ลงทนุ  

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ําหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัทําการ

ซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อขายนัน้ ในราคา

ขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายซึ่งเป็นราคาที่รบัรอง

โดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซือ้ขายใหถ้อื

เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุน

ที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อขายถดัไปซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ 

(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรียกเก็บเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเต็มจํานวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแลว้ ทัง้น้ีผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตรา

เงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิที่ส ัง่ซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ 

(ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ถ้า

ม)ี หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

นัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 
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(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่ง

หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี และ/หรือ

เอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จํากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น

หลกัฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้  ให้แก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถัดจากวนัที่ซื้อขาย

หน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็น

เพยีงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่าง

สมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็น

หลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมัต ิ

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ

ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก

วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะทําการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัทําการถดัจากวนัที่มกีารคํานวณ

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้ และได้

ชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ 

ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุไว้ในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที่บริษัทจดัการได้รบั

ชาํระ  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ 

- ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทาํให ้จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วย

ลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รบัอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี

ดงักล่าวบรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

โดยบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัที่

ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อพร้อมกนั และมี

หน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่

ส ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้

ถือหน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการ

สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้

ใหผู้ซ้ือ้หน่วยทราบล่วงหน้า 

(2) สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกขอ้มูลการซื้อหน่วย

ลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

6.2.4. การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการนําฝากเงิน

ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีาร
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อื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 

เดือนนับตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัทําการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและ

ผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการ

จะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี 

เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นที่เกดิขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะทําการติดประกาศที่สํานักงานของ

บรษิทัจดัการ และสาํนกังาน   

6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ 

ก) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาปฏิเสธ  และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรือ

บางสว่นในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทําใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทนุของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ 

หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ

เป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ 24 “วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาใน

การคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์

และวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจดัการ

เหน็สมควร เช่น ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื

กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหาย

แก่กองทุน หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้นทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ

กองทุนผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัท

จดัการเป็นหลกั 

(6) กรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจทําให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ข) บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วย

ลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี บรษิัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว

ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
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ค) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษาเขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบิตัิตามนโยบาย รายละเอยีด 

วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่าํหนดในโครงการ 

6.2.6. การขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซือ้หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องกรอก

รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พร้อมทัง้แนบ

เอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามที่

เหน็สมควร) ดงัน้ี 

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา   

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และ/หรอื ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและ

เงื่อนไขการลงนาม 

(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอํานาจในกรณีผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามที่

ระบุในหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารคําขอเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี

ให้แก่บรษิทัจดัการทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูจ้อง

ซือ้ตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิทัจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งเอกสารเพื่อ

เปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎใน

ภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการ

ไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจดัการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสาร และ/หรือ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการ

ดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

หากขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบ

แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรอืยนืยนัจากผูจ้องซือ้ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดาํเนินการเปิดบญัชผีูถ้อื

หน่วยลงทุนให ้

เว้นแต่บรษิัทจดัการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร  บรษิัทจดัการกําหนดให้ผู้ใช้สทิธใิน

ฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิี่จะได้รบัเงนิทีไ่ด้จากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล 

รวมถึงเงนิที่ได้จากการขายคนือตัโนมตัิ (ถ้าม)ี  จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มชีื่อในทะเบยีนผู้ถือหน่วย

ลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการจดแจ้งชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผู้ถือหน่วย

ลงทุน (ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชร่ีวมขา้งตน้ไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณี

ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะทาํการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการ

ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้แจ้งความ

ประสงค์ไว้แก่บริษัทจดัการ ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดําเนินการตามที่

เห็นสมควร และเป็นผู้กําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การดําเนินการพิสูจน์
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ทราบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน/เจ้าของบญัชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน สาํหรบัเงื่อนไขการ

ลงนามในการใช้สทิธใินฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าว

ขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบไุวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชเีป็นหลกั    

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

-  หกับญัช ี

-  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

-  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

-  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั

ก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลง 

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัทิุนแบบปกต ิ  

7.4.  รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุ

ตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  
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2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทั

จดัการดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อื

หน่วยลงทุนลดลง  

2. บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชือ่อยู่ตาม

หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุน 

หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุนสทุธบิวก/หกักาํไรหรอืขาดทุนสทุธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจาํนวนเงนิสดทีก่องทนุทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยูต่าม

หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทนุทีผู่้

ถอืหน่วยลงทุนถอืต่อจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่า

หน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้

อาจจะตอ้งถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการดาํเนินงานดงักล่าว 

เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เด

ลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะคาํนวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพ

รนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัทาํการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัทาํรายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน

เปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการดาํเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการขายคนื

หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนสาํหรบัการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจดาํเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่มใ่ช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ

ตามทีก่าํหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการ

จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด  เมื่อบรษิทัจดัการได้



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้   49 

ดาํเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้

ถอืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  และผูถ้อืหน่วยลงทนุตก

ลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการดาํเนินการตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนงัสอืแสดง

เจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดดงักล่าว  ผูถ้อื

หน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”

มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทั

จดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทั

จดัการกาํหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคล

ธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิติ

บุคคล  

สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนงัสอื บรคิณฑ์

สนธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกาํหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะดาํเนินการหรอืไม่ดาํเนินการตามหนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได ้

หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการดาํเนินการตามหนงัสอืแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจทาํให้

เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการทาํธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั

จดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หรอื

เพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีาํนาจ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ผู้

ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนการดาํเนินการหรอืไม่ดาํเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการดาํเนินการดงักล่าว

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการดาํเนินการผดิไปจากโครงการแต่

อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้น้ีหากไมม่คีาํสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทั

จดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี   
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ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม           : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  :  ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการทีร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคารบัซือ้คนื โดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บั

การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

หกัดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัท

จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 

น. โดยต้องกรอกขอ้ความในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความ

จาํนงใหค้รบถว้นชดัเจน และจะตอ้งระบุจาํนวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการจะขายคนื หรอืระบุ

จาํนวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึง  

(2) ผูข้ายคนืทีไ่ดท้าํการยื่นแสดงความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะทาํการยกเลกิ

หรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบั

ดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื

บตัรข้าราชการ หรอืบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดที่บรษิัทจดัการ

เหน็สมควร ต่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี สาํหรบัผู้ถือ

หน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะต้องแสดงถงึเอกสารสาํคญัทีแ่สดงถงึการทํานิตกิรรมใน

นามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิทีต่้องการขายคนื

ในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏ

ในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืขายแลว้

ทําให้คงเหลอืตํ่ากว่าจํานวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกําหนด   บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือ

หน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก

โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถือ

หน่วยลงทุนพร้อมรบัรองสาํเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่า

ได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุน

การขายหรือรบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทาง
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โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความ

หรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิัทจดัการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ดําเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอื

ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่นัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะ

ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง

โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผู้

ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบั

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะสง่ “หนงัสอืรบัรองสทิธิ

ในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษ ี  /และ/หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดั

รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได”้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัทําการถดั

จากวนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.2 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์

ขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรบัแบบฟอร์ม

ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน 

หลังจากนัน้บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดย

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2)  ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะ

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รบัเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะ

สามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะทาํการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต

ข องบ ริษั ท จัด ก ารได้ โด ย เข้ าสู่ ร ะบ บ ก ารซื้ อ ข าย โดย ผ่ าน ท าง เว็บ ไซ ต์  “http:// 

www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินที่ต้องการขายคืน

มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขาย

คนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือ

หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิ

ได ้

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี  และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จํากัด
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รูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีซ่ือ้

ขายหน่วยลงทุน 

(7) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาด

จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าว

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.2.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1)  ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ

ของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน

ให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัท

จดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2)  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทําการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินที่ต้องการขายคืน

มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนื

หน่วยลงทุนทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือ

หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบกํากบัภาษี  และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จํากดั

รูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซือ้ขายขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัทีซ่ื้อ

ขายหน่วยลงทุน 

(6)  การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.3 การชาํระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะดําเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิ

ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัส่ง

ทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็น

การอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์ 

(2)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้

บนัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
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7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไมว่่ากระทาํผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อื

เป็นรายการของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ใน

วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทาํการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนกังานแลว้ โดยจะตดิ

ประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ผูข้ายคนืทีไ่ดท้าํการยื่นแสดงความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะทาํการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ทัง้น้ี

เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

7.7.  การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8.  รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

7.9.1 กรณีหยุดรบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1)  กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2)  กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่าํการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดนํ้าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีใ่ชเ้ปิดบญัชี

จนครบถว้น ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุจะตอ้งนําสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ 

จนครบถว้นก่อน จงึจะทาํการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

7.9.2  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่าํการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้าํการศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะ

ปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่าํหนดในโครงการ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุน

รวมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงวนั เวลาทาํการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดย

ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

8.  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

-  Internet 

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

-  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ในอนาคต 

8.2.  รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า   : ม ี
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ม ี

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ ตาม

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังาน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด โดยจะตอ้งเป็นกองทุน

ทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ ทัง้น้ี การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ไปมาระหว่างกองทุนต่าง ๆ นัน้ จะตอ้งเป็นตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

8.2.1 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.2.1.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง 

(“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหน่ึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ที่

อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ โดย 

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะดําเนินการนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดตน้ทางไปชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใชร้าคาขาย ราคารบัซือ้

คนื และเงื่อนไข ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการ และ/หรอืหนังสอืชี้ชวน ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะส่ง

มอบหลกัฐานการรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

8.2.1.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอื

ถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมี

ผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศเรื่อง

ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ สาํนักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(ถา้ม)ี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

8.2.1.3  สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทางใน

วนัทาํการก่อนหน้า จะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึง่เป็นกองทนุเปิดปลายทางไดเ้มื่อ

กองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.2.1.4  บรษิัทจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอื

ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ 

(www.principal.th) 

8.2.2  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

•  สาํหรบัการสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ผู้ถือ

หน่วยลงทุนสามารถทําการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดทุ้กวนัทําการ โดยการทํารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. 

ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการ

ทํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือ

เป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป 

•  สาํหรบัการการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอร์เน็ตหรอืระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิผู้ถอืหน่วย

ลงทุนสามารถทําการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชัว่โมง โดยการทํารายการ

สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการ
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ของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สําหรบัการทํารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลงัเวลา 

15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทําการ ให้ถือเป็นการสบัเปลี่ยนการถือ

หน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการ

จะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัที่ได้แจง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต.แลว้โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้า

ม)ี 

8.2.3  ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย และราคารบัซื้อคืนในการ

สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ โดย

จะใชเ้กณฑใ์นการคาํนวณ ณ สิน้วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่าํหนดไวด้งัน้ี 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การกําหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  ณ  สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบั

คาํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถ้าม)ี หกัด้วย 

ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

(2)  กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนั

ทําการขายที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี ได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถ้าม)ี บวกดว้ย ค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ขายหลกัทรพัย ์

8.2.4  ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทนุรวม” 

8.2.5  วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ 

8.2.5.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัน้ี 

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอรบัใบคําสัง่สบัเปลีย่นไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีดในใบรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นใหค้รบถว้นชดัเจน โดยระบุ

ชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

รวมทัง้จํานวนเงนิ หรอืจํานวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนสามารถเลอืกแนวทางใดแนวทางหน่ึงใน 2 วธิ ีดงัน้ี 

• ระบุเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน 

• ระบุเป็นจาํนวนเงนิ 
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นมากกว่า

จํานวนหน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่

บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทนุนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลกัฐานการรบั

คาํสัง่สบัเปลีย่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  บรษิทัจดัการ หรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวนัทํา

การถดัจากวนัทีร่ายการสบัเปลีย่นนัน้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ส ัง่สบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หาก

รายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดท้ํารายการ

จนเสรจ็สิน้สมบรูณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถือ

หน่วยลงทุนพร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทางโทรสาร และ/หรอืชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูถ้อื

หน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอื

ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสาร

ทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้

ดาํเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิัท

จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบใน

การดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนดงักล่าว 

8.2.5.2  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของ

บรษิทัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ  โดย

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบตัิตามขัน้ตอนตามที่กําหนดไว้ในระบบการซื้อขายดงักล่าว และ

ปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการทํารายการดงักล่าวและ

ใหใ้สร่หสัผ่านเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารทาํรายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ 

(2)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยน 

มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ใน

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์

จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุนนัน้ 
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(3)  เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทาํรายการอย่างสมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะ

ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้

อา้งองิได ้

(4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบกํากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไม่จํากัด

รูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัที่

ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(5)  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.2.5.3  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

(1)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ

ของบรษิทัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยเขา้สูร่ะบบการซือ้ขายทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2686-9595 

และให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอนการทํารายการทีไ่ด้รบัฟังจากระบบซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัหิรอืทีร่ะบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศัพท์อตัโนมตัิ และต้องปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะ

ทบทวนการทํารายการดงักล่าวและให้กดยนืยนัความถูกต้องเพื่อให้การทํารายการดงักล่าว

เสรจ็สมบรูณ์ 

(2)  ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิทีต่้องการสบัเปลี่ยน

มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนนัน้ 

(3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทาํรายการอย่างสมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะ

ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้

อา้งองิได ้

(4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบกํากับภาษี /และ/หรอืเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จํากัด

รูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัที่

ซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(5)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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9.  การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษให้ชําระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไป

ชาํระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(2)  มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่

ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรา

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่

เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น้ี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)  ประกาศการเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อ

ทุกแห่งของตวัแทนสนับสนุนที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนทราบโดยพลนั  

(2)  แจง้การเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล

และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้

ผูด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(3)  ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน

วนัอื่น และมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิัทจดัการจะต้องรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิัท

จดัการจะตอ้งชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชําระเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป  
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11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ 

คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระทําได้ไม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แต่

ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําที่เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยึดหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและ

ผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงานทราบ

โดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 

ณ วนัทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สาํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอื

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซือ้

คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนืหรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด

รบัคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย

ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็น

อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน 

หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่ง

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12.  การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทั

จดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่

เหน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัทาํการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13.  เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

14.  การจ่ายเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2.  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ม ี

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการ

ดาํเนินงาน เมื่อกองทุนมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

(Realized Gain และ/หรอื Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงนิปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และไมต่ํ่ากว่า 90% จาก

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิากการดาํเนินงานในสว่นทีเ่กดิจากรายไดเ้งนิปันผล (หกัค่าใชจ้่ายตามสดัสว่น) ในงวด

บญัชนีัน้ ทัง้น้ีตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมจ่่ายเงนิปันผลในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- เงนิปันผลต่อหน่วยทีบ่รษิทัจดัการคาํนวณไดม้ค่ีาตํ่ากว่า 0.10 บาทหรอื 

- เมื่อนําเงนิปันผลต่อหน่วยลงทุนทีจ่ะจ่ายในงวดบญัชนีัน้มาหกัจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัสิน้งวดบญัชนีัน้ แลว้

มผีลทาํใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนภายหลงัหกัเงนิปันผลต่อหน่วย มมีลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 

14.3.  กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามทีก่าํหนดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายจ่ายเงนิปันผล” โดยในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตัดิงัน้ี 

(1) บรษิทัจดัการจะกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผลภายใน 30 วนัทาํการนบั

จากวนัสิน้งวดบญัช ีวนัที ่30 มถุินายนของทุกปี และในวนัอื่นๆกรณีมกีารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิตามทีบ่รษิทั

จดัการพจิารณาเหน็สมควร 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนั

ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

(3) บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล และ

อตัราการจ่ายเงนิปันผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(ก)  เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทัว่ไปสามารถทราบได ้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท

สถาบนั 

(ข)  แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

(4) บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน หรอืนําเชค็เขา้

บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชกีองทุน ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหม้ี

การจ่ายเงนิปันผลภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิปันผล 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจาํนวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่นําเงนิดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ

กองทุน 

ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไมจ่า่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั

ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 
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(2)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะสง่เงนิดงักล่าวให้

เป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผล 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไมจ่า่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ทัง้น้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั

ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะสง่เงนิดงักล่าวให้

เป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

0.49 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.2.  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.06 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.13 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่
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เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปีในอตัรา ไม่

เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไม่ม ี 

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

รวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

และค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์

หรอืค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายใน

ดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ทัง้น้ีไม่เกนิรอ้ย

ละ 1.07 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนต่อปีบญัชตีามทีจ่่ายจรงิ 

(2)  ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทุน

และจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิของกองทุนกบัสาํนกังาน ค่าทีป่รกึษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน 

เป็นตน้ 

(3)  ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(4)  ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(5)  ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(6)  ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน 

และค่าใชจ้่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(7)  ค่าจดัทํา ค่าพิมพ์หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงาน

ประจาํปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(8)  ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพิมพ์

รายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(9)  ค่าใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์การลงทุนในหลกัทรพัย ์

เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเน่ืองจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(10)  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทเิช่น ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการติดตามทวงถาม หรอืการ

ดําเนินคดี เพื่อการรบัชําระหน้ีใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก

บรษิัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืเมื่อไดร้บัคําสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ค่าใช้จ่ายดา้นกฎหมายในการดําเนินคดทีางศาลเพื่อ

รกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(11)  ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัิ

ตามกฎหมายหรอืประกาศของสาํนกังาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่ี

อาํนาจตามกฎหมาย 

(12)  ค่าใชจ้่ายในการจดัทํา จดัพมิพ ์และจดัสง่หนงัสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการ

ลงประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิเช่น ประกาศ

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผล เป็นต้น และ/หรอื ข่าวสารถงึผู้

ถอืหน่วยลงทุน 

(13)  ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอ

มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(14) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทนุ 

(15)  ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(16)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่า

ไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนงัสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบยีน

กบัผูม้อีาํนาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้า่ย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการจดัหา 

ได้มา รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รกัษา ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรพัย์หรือหลกัทรพัย์ต่างๆของ

กองทุนทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(17)  ค่าใชจ้่ายต่างๆในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(18)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

--ไม่ม—ี 

15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

--ไม่ม—ี 

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการเอง 

--ไม่ม—ี 

15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการเอง 

--ไม่ม—ี 

15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 
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ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามทีจ่่ายจรงิ โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุน 

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด

เป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร 

15.3.6.  ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1)  ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มื่อสัง่ซือ้ สัง่ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

กองทุนจะยกเว้นไม่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก การ

สัง่ซื้อ สัง่ขายคืน หรือสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทุนจะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมน้ีในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ สัง่ขายคนื หรอืสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน เพื่อนําเงนิดงักล่าวไปชําระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ในการสัง่ซื้อสัง่ขาย

หลกัทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ภาษีมูลค่าเพิม่ หรอื อื่นๆ ตามทีก่องทุน

จะถูกเรยีกเกบ็เมื่อสัง่ซื้อหรอืสัง่ขายหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง

อตัราค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยน้ี์ใหส้อดคลอ้งกบัอตัราค่านายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรพัย์

โดยจะประกาศการเปลีย่นแปลงในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบั 

(2)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือตัวแทน (ถ้ามี) หรือนายทะเบียน

ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิ 

(2.1)  ค่าธรรมเนียมในการเปลีย่นชื่อ – สกุล ทีอ่ยู่ การออกหนังสอืรบัรองสทิธใิหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ในกรณีหาย และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจรงิ ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วย

ลงทนุ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

(2.2)  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บรษิัทจดัการหรอืตวัแทน (ถ้าม)ี หรอืนายทะเบยีน

ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากกรณีปกต ิตามทีจ่่ายจรงิ 

15.4.  วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อื่นใดในทํานองเดียวกนัไว้แล้ว บรษิัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 - 15.2.3 ทุกวนั โดยใช้มูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐานคํานวณ แต่จะเรยีกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบญัชีของ

กองทนุเป็นรายเดอืน 
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ค่าใช้จ่ายขอ้ 15.2.6 (1) - 15.2.6 (6.9) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นตามที่จ่ายจรงิ โดยในทาง

บญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาของค่าใชจ้่ายนัน้ 

หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ค่าใช้จ่ายขอ้ 15.2.6 (6.10) - 15.2.6 (6.18) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้ตามจํานวนที่จ่ายจรงิ 

โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะตัดจ่ายครัง้เดียวในวนัที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้ๆทัง้น้ีการตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าว

ขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ําหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

อน่ึง หากมกีารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษต่ีางๆดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14 ต่อปี

ของมลูค่าทรพัยส์นิ  

15.5.  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ

กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ

และไดด้าํเนินการดงักล่าวแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึ

ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว  ทัง้น้ี การเปิดเผยข้อมูลต้อง

กระทําโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัทําให้มัน่ใจได้ว่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้น

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการ

กองทุนรวม และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าสาํนักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไว้

ในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสาํคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม

อนัทําให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บน

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการ

กองทุนรวม และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

2.1  ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระทําการ

ดงักล่าวได้  ทัง้น้ี ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น

ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงู

ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 

วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 
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(ข)  ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง

ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทนุรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหน่ึง มใิหนํ้ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 1 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

16.  วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วธิกีารคํานวณ กาํหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์ 

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 

1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

1.7 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั  

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

วธิกีารคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทําให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนนัน้ จะคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่น

ใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่นของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุน

แต่ละชนิด  

กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิด

หน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 

รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และรายการเงนิปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน

ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่าํนวณ จะตอ้งมมีลูค่าไม่ตํ่ากว่าศนูย ์การปันส่วนรายได้

และค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ 

ตวัอย่างที ่1 
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มลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 300,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิดสะสม

มูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบริการ) 3.ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 4.ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 6.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

(ยงัไม่เปิดบรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท 
 

กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปัน

ผล 

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

ชนิดขายคนื

หน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

ชนิดผูล้งทุน

สถาบนั 

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

ชนิดผูล้งทุน

กลุ่ม 

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

ชนิดผูล้งทุน

พเิศษ 

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่าํหน่ายได้ 

หลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี 

300,000.00  -  -  -  -  -  -  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จาํนวน 15,000 บาท 

วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

- ชนิดสะสมมลูค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000 

15,000.00  15,000.00  -  -  -  -  -  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 315,000.00  315,000.00  -    -    -    -    -    

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% (9.23)  (9.23) -    -    -    -    -    

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.28) (0.28) -    -    -    -    -    

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107% (0.92) (0.92) -    -    -    -    -    

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 314,989.57   314,989.57  -    -    -    -    -    

จาํนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
 

30,000.0000  
30,000.0000  -    -    -    -    -    

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.4996  10.4996  -    -    -    -    -    
        

วนัต่อมา ทําการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัทําการก่อนหน้า (จาก

รายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท) 

และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 
 

กองทุนรวม ชนิดสะสม

มลูค่า 

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

ชนิดจ่ายปัน

ผล 

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

ชนิดขายคนื

หน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

ชนิดผูล้งทุน

สถาบนั 

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

ชนิดผูล้งทุน

กลุ่ม 

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

ชนิดผูล้งทุน

พเิศษ 

(ยงัไม่เปิด

บรกิาร) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า 314,989.57  314,989.57  -  -  -  -  -  

ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการก่อนหน้า              

- รายการซือ้หน่วยลงทุน 500,000.00  500,000.00  -    -    -    -    -    

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (10,000.00) (10,000.00) -    -    -    -    -    

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 804,989.57  804,989.57  -    -    -    -    

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จาํนวน 40,000 บาท 

วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

- ชนิดสะสมมลูค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000 

 40,000.00  40,000.00  -  -  -  -  -  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  844,989.57  844,989.57  -    -    -    -    -    

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%  (24.77) (24.77) -    -    -    -    -    

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.74)  (0.74) -    -    -    -    -    

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107% (2.48) (2.48) -    -    -    -    -    

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 844,961.58  844,961.58  -    -    -    -    -    

จาํนวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  30,000.0000   30,000.0000  -    -    -    -    -    

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ (500,000 / 10.4997)  47,620.4082  47,620.4082  -    -    -    -    -    
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- หน่วยลงทุนลดลง (10,000 / 10.4996) (952.4172) (952.4172) -    -    -    -    -    

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 76,667.9910  76,667.9910  -    -    -    -    -    

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.0210   11.0210  -    -    -    -    -    

ตวัอย่างที ่2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ในวนัก่อนหน้า โดยมีรายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

จาํนวน 40,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จํานวน 500,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิจํานวน 600,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จํานวน 1,000,000 บาท ซือ้หน่วย

ลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จาํนวน 1,200,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จํานวน 150,000 บาท และ

สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ีจาํนวน 200,000 บาท 
 

กองทุนรวม ชนิดสะสม

มลูค่า 

ชนิดจ่ายปัน

ผล 

ชนิดขายคนื

หน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ

ชนิดผูล้งทุน

สถาบนั 

ชนิดผูล้งทุน

กลุ่ม 

ชนิดผูล้งทุน

พเิศษ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า 844,961.58  844,961.58  -    -    -    -    -    

ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการก่อนหน้า               

- รายการซือ้หน่วยลงทุน 3,450,000.00  -    500,000.00   600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  150,000.00  

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (40,000.00)  (40,000.00) -    -    -    -    -    

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 4,254,961.58   804,961.58   500,000.00   600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  150,000.00  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จาํนวน 200,000 บาท 

วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

- ชนิดสะสมมลูค่า = 804,961.58 / 4,254,961.58 x 200,000 

- ชนิดจ่ายปันผล   = 500,000 / 4,254,961.58 x 200,000 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 600,000 / 4,254,961.58 x 

200,000 

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั = 1,000,000 / 4,254,961.58 x 200,000 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,254,961.58 x 200,000 

- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ = 150,000 / 4,254,961.58 x 200,000 

200,000.00  37,836.37  23,501.97  28,202.37  47,003.95  56,404.75  7,050.59  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 4,454,961.58  842,797.95  523,501.97  628,202.37  1,047,003.95  1,256,404.75  157,050.59  

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% 

(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผูล้งทุนพเิศษ) 

(126.00)  (24.71) (15.35)  (18.42) (30.69)  (36.83)  -    

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (3.91) (0.74)  (0.46)  (0.55) (0.92) (1.10) (0.14) 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%  (13.05) (2.47)  (1.53)         (1.84)      (3.07)  (3.68)  (0.46) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 4,454,818.62   842,770.03    523,484.63     628,181.56  1,046,969.27  1,256,363.14    157,049.99  

จาํนวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)   76,667.9910  76,667.9910  -    -    -    -    -    

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ 313,035.9037  -    45,367.5223  54,441.0267  90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  

- หน่วยลงทุนลดลง  (3,629.4347) (3,629.4347) -    -    -    -    -    

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 86,074.4600  73,038.5563  45,367.5223  54,441.0267   90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)    11.5387   11.5387   11.5387  11.5387  11.5387  11.5387  11.5390  

ตวัอย่างที ่3  

มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จํานวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จํานวน 

500,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจํานวน 100,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผู้

ลงทุนสถาบนั จาํนวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จํานวน 200,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุน

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ จาํนวน 150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ีจาํนวน 280,000 

บาท 

สมมตมิกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 
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กองทุนรวม ชนิดสะสม

มลูค่า 

ชนิดจ่ายปัน

ผล 

ชนิดขายคนื

หน่วยลงทุน

อตัโนมตั ิ

ชนิดผูล้งทุน

สถาบนั 

ชนิดผูล้งทุน

กลุ่ม 

ชนิดผูล้งทุน

พเิศษ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า 4,454,818.62   842,770.03  523,484.63    628,181.56  1,046,969.27  1,256,363.14    157,049.99  

ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการก่อนหน้า              

- รายการซือ้หน่วยลงทุน 1,370,000.00  120,000.00  500,000.00  100,000.00  500,000.00   150,000.00  

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (200,000.00)         (200,000.00)   

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 5,624,818.62  962,770.03  1,023,484.63   728,181.56   1,546,969.27   1,056,363.14    307,049.99  

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จาํนวน 280,000 บาท 

วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

- ชนิดสะสมมลูค่า = 962,770.03 / 5,624,818.62 x 280,000 

- ชนิดจ่ายปันผล   = 1,023,484.63 / 5,624,818.62 x 280,000 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

   = 728,181.56 / 5,624,818.62 x 280,000 

- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั = 1,546,969.27 / 5,624,818.62 x 280,000 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม = 1,056,363.14 / 5,624,818.62 x 280,000 

- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ = 307,049.99 / 5,624,818.62 x 280,000 

 280,000.00  47,926.10  50,948.43    36,248.43   77,007.17   52,585.11   15,284.76  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 5,904,818.62  1,010,696.13  1,074,433.06  764,429.99  1,623,976.44   1,108,948.25   322,334.75  

จ่ายเงนิปันผล 0.15 บาทต่อหน่วย              

- ชนิดจ่ายปันผล = 88,699.5845 x 0.15 13,304.94)   (13,304.94)         

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน 5,891,513.68  1,010,696.13  1,061,128.12   764,429.99  1,623,976.44  1,108,948.25   322,334.75  

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% 

(ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผูล้งทุนพเิศษ) 

(163.27) (29.63)  (31.11)  (22.41)  (47.61)  (32.51) -    

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%  (5.18) (0.89)   (0.93) (0.67) (1.43) (0.98) (0.28) 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107% (17.26) (2.96) (3.11)  (2.24) (4.76) (3.25) (0.94) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 5,891,327.97  1,010,662.65  1,061,092.97   764,404.67  1,623,922.64  1,108,911.51   322,333.53  

จาํนวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  386,074.4600  73,038.5563  45,367.5223  54,441.0267   90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้ 118,729.5124  10,399.6949  43,332.0622  8,666.4124  43,332.0622  -    12,999.2807  

- หน่วยลงทุนลดลง (17,332.9751) -    -    -     -    (17,332.9751) -    

จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 487,470.9973  83,438.2512  88,699.5845  63,107.4391  134,067.1068  91,549.0784  26,609.5373  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.0854  12.1127  11.9627  12.1127   12.1127  12.1127  12.1134  

(2) บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี   

(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ 

(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ภายในวนัทาํการถดัไป 

(2.4)  ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบยีนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล ภายใน

วนัทาํการถดัจากวนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการกําหนดวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัเกนิ 1 สปัดาห ์บรษิัท

จดัการจะประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนทีค่ํานวณทุกสิน้ วนัทําการสุดท้ายของ

สปัดาหต์าม(2.1) ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการสดุทา้ยของสปัดาหด์งักล่าวดว้ย 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

เมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 
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มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีป่ระกาศ

ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั

ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัทาํการถดัไปได ้

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

ที ่ www.principal.th ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศใน

เวบ็ไซด ์หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว และ

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าว

ไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/

หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสม  

ในกรณีทีมู่ลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(3)  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สาํหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง

ที ่4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่ง

ที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด

ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน 

(3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้

รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรอืเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ

เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่

บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถือว่า

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วนั  

16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  
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1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัท

จดัการจะจดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที่

พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสีําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบรษิัทจดัการเพื่อให้

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการคาํนวณ

ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วย

ลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย 

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันบัแต่

วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัที่

ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วน

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1)  จดัทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่

พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัทีค่าํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนั

ทําการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง

น้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง 

(ง)  การดาํเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สีาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2)  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กต้องภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ใน

หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน

รายงานดงักล่าว 

(4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขาย

คนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการ

ชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 
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(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้

สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดทําตาม (1) ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ข

ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก

ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงัน้ี 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องหาก

ปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่

ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบั

ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที ่

ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซึง่มมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน

หน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิ

ของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะปฏบิตัิ

ดงัน้ี 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอื

จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วน

ต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น

จาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์อคิวติี ้   75 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใด

มีมูลค่าไม่ถึงหน่ึงร้อยบาท บรษิัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการ

จ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะ

ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการ

แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทั

จดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

(3) บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคา

ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17.  ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2.  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิัท พวี ีออดทิ จํากดั อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645-0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้

ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

--ไม่ม–ี เน่ืองจากไม่ใช่กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ (Country Fund) 
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18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1.  วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ เดอืน  

18.2.  วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถุินายน 2549  

18.3.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไม่ม ี

19.  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การดาํเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั

จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้

ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้

เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยสาํคญัต้องไดร้บัมตโิดยเสยีง

ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หน่ึง หรอืไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของ

จํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มติและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่กรณีที่

กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เติมดงัต่อไปน้ี

ดว้ย 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ 

แลว้แต่กรณี 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง

มากหรอืมตพิเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ

พเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

ในการดําเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการ

จดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มี

อํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ 

และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ 

19.2 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมติพเิศษมี

จาํนวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก

ปรากฎว่ามติเสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษเมื่อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจํานวนไม่เกนิร้อยละ 55 

หรอืไม่เกนิร้อยละ 80 ให้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมตไิปยงั

ผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 
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2.  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่

จะดาํเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืสง่หนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้าํนกังานทราบ รวมทัง้แจง้ไป

ยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ทัง้น้ี ภายใน 15 วนันับ

แต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่

ในกรณีดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ

กองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนียัสาํคญั 

(2) การชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ 

(6) การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการแกไ้ข

เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 

5.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้าํนกังานใหค้วามเหน็ชอบแทน

การขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ีสาํนกังานอาจกาํหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์

ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแกไ้ขโครงการดงักล่าวต้องไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญั 

หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ทาํใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียู่เดมิดอ้ยลง 

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนที่สอดคลอ้งกบันโยบาย

การลงทุน 

(4) การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 

6. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืว่าสาํนักงานใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่อง

ดงักล่าว 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงัน้ี 

(ก) การลดมลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้หน่วยลงทุน 

(ข) การเพิม่ช่องทางในการขา ยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(ค) การเพิม่จาํนวนผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื 

(ง) การเพิม่ความถี่ของการส่งคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน

ของกองทนุรวมอย่างมนียัสาํคญั 

(จ) การลดเวลาสง่คาํสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งดําเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอาํนวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
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(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(5) การแก้ไขเพิม่เติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดให้เป็นไปตามประกาศสาํนักงาน 

ก.ล.ต. 

19.3  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 

1)  การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

2)  การสง่หนงัสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วนัและเวลาในการดําเนินการรวมถึงวนัปิดสมุดทะเบยีนผุ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวนัที่

บรษิทัจดัการจะกาํหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการดําเนินการตามความเหมาะสม หรอืวิธกีารอื่นใดที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทัง้น้ี ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวม

จะไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุน

เกินขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบั

ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การดําเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่า

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ําหนดในกฎหมาย ให้

ถอืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยสาํคญั 

ต้องไดร้บัมติโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวม

มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้

ถอืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทนุชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่

หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิู้

ถอืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ ีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วย

ลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กําหนดในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การขอมติเพื่อแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 

แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20.  ข้อกาํหนดอ่ืนๆ :  

1  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจดัการตามที่

เหน็สมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั 

และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อน
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ผนัในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กําหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่าง ๆ ทัง้น้ีโดยถอืว่าไดร้บั

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้น้ีการแก้ไข   เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามที่

สาํนกังานประกาศกาํหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ใหส้ามารถกระทาํได ้

2  การกูย้มืเงนิหรอืการทาํธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3 การจดัทาํทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่จดัให้มทีะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การให้สทิธหิรอืการ

จาํกดัสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดใน

ขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ลว้  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย

ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

4 กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นที่เกนิกว่า

หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของ

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีํานวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดําเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัท ีเวน้แต่ เขา้

ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5 ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ

5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 
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8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม วรรคหน่ึง (1) (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบั

ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหว่าง

ประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ 

(omnibus account) 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายถึงผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพ

คล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีที่มกีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วนของหน่วย

ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงัน้ี 

1.  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

2.  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

3.  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2. 

(ค)  กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไม่เกนิ

หน่ึงปี  เว้นแต่ ได้รบัผ่อนผนัจากสํานักงานเน่ืองจากมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยพจิารณาถึงประโยชน์

โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั” 

(ง) กองทุนรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 

(1) การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน ต้อง

มไิด้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปที่พึงได้รบัจากการลงทุน 

เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

(2) มกีระบวนการทีท่าํใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ถอืเกนิกว่าขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิ

กองทุนรวมได”้ 

6. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน

ต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน

ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย

ลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

กองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการ หรอืการ

จดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น 

ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุน ทัง้น้ี สาํหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้
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7  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1)  พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอื

ที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหีนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรอืผู้ถือ Green 

Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2)  นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ

สาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4)  ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงนิเกีย่วกบั

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ช้ตวัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 

5)  กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธหรอืระงบั

การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสําหรบัผู้ลงทุนที่มีลกัษณะ

ดงักล่าวขา้งตน้ 

8 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั : 

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

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

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

ทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกบั

บญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาติ

อเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ 

นอกจากน้ียงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มขี้อกําหนดและ

หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหา

ความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัทํา

เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื 

มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบที่

สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ

รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 

เป็นต้นไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตาม

ขอ้กําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุน

การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทุนรวมที่

เป็น NPFFI  
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(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื

ระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิัทจดัการ ซึง่อาจทําให้

กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถึง

อาจทําให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนได้อกี

ต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จงึเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวม

สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตข้อ้กําหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทั

จดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก

ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น 

ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทั

จดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ

ความเกี่ยวข้องกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้

ขอ้มูลตามหวัขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้

ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วม

ใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้

กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบั

ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอื

หลายอย่างดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการ

ดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และดําเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทาํใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม

ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 
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การดาํเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ

เป็นการกระทําเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบั

ของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูก

ปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผูถ้อื

หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บรษิัท

จดัการได้สงวนสทิธไิวข้า้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของ

กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่น

ใดทีร่าชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

9.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทนุรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต่้อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติเสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุน

รวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่

จะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ให้บรษิัทจดัการกําหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวม

ใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี  พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุน

รวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด  หาก

มผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วย

ลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหน่ึง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุน

ปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ีโดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการกําหนดวธิปีฏบิตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ

โครงการจดัการกองทุนรวม 

ในการขอมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุม 

หรอืสง่หนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผู้

ถอืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีให้

ชดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้อง

แสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จํานวน อตัราผลตอบแทน (ถ้ามี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสีําหรบักจิการที่ดําเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
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ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัทาํการสดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการดาํเนินงานล่าสดุของกองทุน

รวม 

(2)  สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระสาํคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่จะ

เปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการ

จดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและจากกองทุน

รวม เป็นอย่างน้อย 

(3)  ขัน้ตอน สาระสาํคญัของการดาํเนินการในแต่ละขัน้ตอน และกาํหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่

หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 

(6)  การดําเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี 

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทนุและ

กองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการชาํระบญัช ี

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

3.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในกาํหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่ารควบ

รวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการ

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีารควบรวมกองทุน 

บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ 

หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้บรษิัทจดัการจดัทํารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัทําการสุดท้ายของแต่ละ

สปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการและสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัสําเนาให้เมื่อผูถ้ือ

หน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดการ

ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทั

จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที่

กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  
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22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั

อาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กาํหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ 

หรอืคาํสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อื

ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามใน

ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไมว่่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 



 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

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

 

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม  2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 

- ไม่ม ี- 

           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั

กองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัท

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

 

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์อิควิต้ี 

1. นายวนิ พรหมแพทยม์, CFA 

2. นายวศนิ ปรธิญั, CFA 

3. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA 

4. นางปุณยนุช ตณัฑเสถยีร 

5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

 

        รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรอืผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทุน 

 

- ไม่ม ี- 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 

4 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

5 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 

7 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

9 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน) 

10 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)        เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

11 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)         การตัดสินใจลงทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) 

14 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)    

15 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 

16 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

18 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด       

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลําดับ ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 

 


	หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
	หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

