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• การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี -พรินซิเพิล (แฟม) หุ้ นระยะยาว , CIMB – Principal (FAM) Long Term Equity Fund          
(ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว  มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
เปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์ หุ้นระยะยาว เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดน้ีเหมาะกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุนและผู้
ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) จะไม่ได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รบัภายในก าหนดเวลา
มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพ่ิม และ/หรือเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ หรืออาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช่ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน 

• ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงมีความ 
เส่ียงจากการลงทุนในตราสารดงักลาว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์ การ 
ลงทุนวตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่อง ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต  และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน  

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
(class T) ไปจ าหน่าย โอนจ าน าหรือน าไปเป็นประกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562 
ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถ
น ามาลดหย่อนภาษีได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน กลต. ได้รบัรองถึง  
ความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 15 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า                             หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ของกองทุนเปิด พรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ 
หุน้ระยะยาว (ชือ่ย่อ : PRINCIPAL ELTF-A) 

หนงัสอืชีช้วน  หมายถงึ หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนทีม่รีายละเอยีดตามประกาศ 

                                                                                    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่า 

                                                                                    ดว้ยแบบหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง่ 

                                                                                    ประกอบดว้ยสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัและส่วนขอ้มลูโครงการ 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

วนัท าการ  หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัท าการซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Date)  หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ 

              ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน (Redemption Date)  หมายถงึ  วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนื 
หน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

ผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุน  หมายถงึ  บุคคลธรรมดาทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบใหเ้ป็นผูต้ดิต่อกบัผูล้งทนุตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุน และ
มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณ ีของ
กองทุนรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคาร สแตนดารด์
ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

มลูค่าหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท าการทีค่ านวณ 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price)  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Redemption Price)  หมายถงึ   มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย 
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee)  หมายถงึ  ค่าธรรมเนียมทีบ่รษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน โดยจะ
ใชม้ลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการ
ค านวณ (ถา้ม)ี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   หมายถงึ  ค่าธรรมเนียมทีบ่รษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็จากผูข้ายคนืหน่วย (Back-
End Fee)  ลงทุนโดยจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนื 

  หน่วยลงทุนเป็นฐานในการค านวณ (ถา้ม)ี 
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การแกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน 

กฎหมายภาษอีากร  หมายถงึ  ประมวลรษัฎากร พระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา พระราชก าหนด 
กฎกระทรวง ประกาศและค าสัง่ต่าง ๆ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ 

คู่มอืภาษอีากร  หมายถึง  คู่มอืภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่แจกจ่าย
ใหก้บัผูล้งทุน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ผูล้งทุน
เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่จะได้รบั เมื่อผู้ลงทุนปฏบิตัิตาม
เงือ่นไขการลงทุนที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ และการช าระคนืสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้ร ับหากผู้ลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่ เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย 
(depositary receipt) 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ  หมายถงึ  หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึ่งทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและ
ใชเ้พือ่รองรบัใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ส านกังาน หรอื ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถงึ  พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศ
และค าสัง่ต่าง ๆ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย์ใหม ่

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ยเงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั
การเงนิ 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ื้อขายในศนูยซ์ื้อขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจ ากดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจ ากดั ทีต่ลาดหลกัทรพัย์จดัตัง้
ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

กจิการ  หมายถึง  บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มี
หลักทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ หรือบริษัทมหาชน
จ ากดั 

ค าเสนอซื้อ  หมายถงึ  ค าเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์เพื่อ
ครอบง ากจิการ 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา 
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วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม 
 กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ ัง้ขึน้เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาตลาด 
 พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุน 
 พนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิอง 
 ทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of 
 East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 
 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor 
 Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที ่
 ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุอง 
 รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายุของกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น 
 โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  
 ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต์ หรอืรปู 
 อื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ 
 ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
 ต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 ของประเทศต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

 1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์
เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

 2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านอง
เดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุน
โครงสรา้งพื้นฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิทัทรสัต์ หรอืรูปอื่น
ใด 

กองทุน LTF หมายถึง  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จดัตัง้ก่อน  
  วนัที ่1 มกราคม 2563 

กองทุน private equity หมายถึง  กิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึ้นในรูปของ  
  บรษิทั ทรสัต์ หรอืรูปแบบอื่นใด และมลีกัษณะของกจิการอย่างใด 
  อย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้  

             1. กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั  
     หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดการจดัการ 
     เงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ   
     หลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
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             2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีล ักษณะ   
     ครบถว้นดงันี้  

           (ก) มวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 ราย
ขึน้ไป ทัง้นี้ ต้องมไิด้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการ
จดัการทรพัย์สนิส่วนตวัของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็น
การเฉพาะ  

            (ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน
และทรพัยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทุน  

            (ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการ
ลงทุนในหุน้หรอืการสนบัสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใิน
การไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั โดยมสี่วนในการ
ก ากบัดแูลแผนธุรกจิ การด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึ
การมบีทบาทต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการดงักล่าว 

กองทุน property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

 1. กอ งทุ น รวมอสังห าริมท รัพ ย์ ที่ อ ยู่ ภ าย ใต้ บังคับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์

 2. ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัต์เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

 3. foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
 (Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็น 
 คู่สญัญาใน derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

 1. ไม่มีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อหาผลประโยช น์ โดยการเก็งก าไร 
(speculate) 

 2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

 3. เป็นการลดความเสี่ย งทั ว่ ไปและค วาม เสี่ย งเฉพ าะของ 
ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

 4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงันี้ 

 1. เงนิฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีล ักษณะท านอง
เดยีวกบัเงนิฝาก  

 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที ่ 
 เทียบเคียงได้กับเงนิฝาก โดยคู่ส ัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝาก 
 สามารถเรียกคืน เงินต้นจากคู่ส ัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับ 
 ผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 
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ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีง ือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงันี้ 

 1.  ตัว๋เงนิคลงั   

 2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

 3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือ  
 กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครฐัไทยที่รฐับาล 
 ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงาน 
 ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ 
 ออกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครอง  
 ส่วนทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพือ่การนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่่า  
 ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก 
 หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
 Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพือ่การซื้อขาย 
 หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

 1. มกีารรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลักทรพัย์จากผู้เสนอซื้อ
หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

 2. มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์หรอืจดัให้มรีะบบ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบั
วิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้
ใหบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซื้อขายเป็นประการอื่น 
และผู้เสนอซื้อเสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพนัตามหลกัเกณฑ์หรอื
ระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณชิย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ   บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ  
  จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ   บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ 
  อนุญาตใหท้ าการซื้อขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ   บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ 
  การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท า 
  และเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา 
  ตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ   บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ 
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  การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท า 
  และเปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณา 
  ตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

แบบ filing หมายถงึ   แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่ 
 ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
 หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภท 
 หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิใน 
 ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้า 
 ประกนั แลว้แต่กรณ ี

มตพิเิศษ หมายถงึ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่อง
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก   หมายถงึ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  

 1. หน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
     กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 
     ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
     และกองทนุส่วนบุคคล 

  2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ 
 ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

 1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัต์
เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

 2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึ่งมีว ัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ 
ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพื้นฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไม่ว่าจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต์ หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย private equity   หมายถงึ  หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้   
 ใบทรสัต์ ตราสารหรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินทรพัยส์นิ ของกจิการ 
 เงนิร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ไม่ว่ากจิการดงักล่าวจะ 
 จดัตัง้ขึน้ในรปูของบรษิทั ทรสัต์ หรอืรูปแบบอื่นใด  

            1. กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั  
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดการจดัการ 
    เงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่มถ่อืเป็นการประกอบธุรกจิ 
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    หลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

            2. กจิการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ 
    ครบถว้นดงันี้  

               (ก) มวีตัถุประสงคเ์พือ่การลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 ราย  
        ขึน้ไป ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการ 
        จดัการทรพัยส์นิส่วนตวัของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการ 
        เฉพาะ  

              (ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนและ   
       ทรพัยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทุน  

              (ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการ
ลงทุนในหุน้หรอืการสนบัสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใิน
การไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั โดยมสี่วนในการ
ก ากบัดแูลแผนธุรกจิการด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึการ
มบีทบาทต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการดงักล่าว   

หน่วย property หมายถึง หน่วยของกองทรพัย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรพัย์ซึ่งอยู่ใน 
 รปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

 1. กองทุน รวมอสังหาริมทรัพ ย์ที่ อยู่ ภ ายใต้บังคับประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

 2. ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ว่าดว้ยทรสัต์เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

 3. foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก 
 หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
 การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ 
 ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS operator หมายถงึ บุคคลดงันี้ 

 1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

 2. ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ 
 ลงทุน 

counterparty limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ที ่
 ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการ 
 เฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที ่5 

credit derivatives หมายถงึ  derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้น  
 เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญา 
 ฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดย 
 คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก ่
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 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้  
 (credit event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ 
 ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนั 
 ดงักล่าว 

credit event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที ่
 ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ 
 ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื 
 สญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่ 
 กรณ ี

derivatives หมายถงึ  สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

derivatives on organized exchange หมายถงึ  derivatives ทีซ่ื้อขายในศนูยซ์ื้อขาย derivatives 

discount rate หมายถงึ  อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
 ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัต์หรอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
 ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน 
 อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา 
 อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัต์หรอืกองดงักล่าวจะ 
 จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต์ หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง (Greater Mekong  
 Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั 
 ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ 
 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี  
 (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน า 
 อตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมา 
 ค านวณรวมกนั 

guarantor rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บั 
 อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

international scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ 
 ระหว่างประเทศ 

investment grade หมายถงึ  credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก  
 (Initial Public Offering) 

issue rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 
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issuer rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

market price หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ 
 ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง 
 หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห ้
 ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนม ี
 ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท 
 สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั 
 ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 
 ทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย กองทุนรวมเพือ่ผู ้
 ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

notional amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit  
 derivatives อา้งองิถงึ (obligation category & obligation  
 characteristics) 

options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื้อขายล่วงหน้า” 
 ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 
  2546 

OTC derivatives หมายถงึ  derivatives ซึง่ซื้อขายนอกศนูยซ์ื้อขาย derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณค่าตาม 
  มาตรฐานสากล 

product limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

regulated market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการ 
  เจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู 
  ต่างๆทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใต้ 
  การก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบั 
  ดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 
  หลกัทรพัย ์

repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื (repurchase  
  agreement) 

retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase 
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  agreement) 

SBL หมายถงึ   ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
  (Securities Borrowing and Lending) 

securities lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์  

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

share warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

single entity limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื 
  คู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign rating หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตรา 
  สารมีถิ่นที่อยู่  ซึ่ งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนั ด 
  ช าระหนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
  Association) 

TSFC หมายถงึ   บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ 
  ใหส้นิเชือ่เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
  Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด 
  หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
  Subscription Right) 

underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 
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1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1 ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว     

1.2  ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Enhanced Long Term Equity Fund 

1.3 ชือ่ย่อ :  PRINCIPAL ELTF 

1.4 ประเภทโครงการ : โครงการเปิด 

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6.  การก าหนดอายุโครงการ  :  ไมก่ าหนด 

1.7.  อายุโครงการ :  ไมก่ าหนด 

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณกี าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไมก่ าหนด 

1.9.  เงือ่นไข (อายุโครงการ)  :  ไมก่ าหนด 

1.10. ลกัษณะโครงการ  :  กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย  :  เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

2.1 จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000 ลา้นบาท 

2.2.   เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  ไมก่ าหนด 

2.3 มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท 

2.4  จ านวนหน่วยลงทุน : 100 ลา้นหน่วย 

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท 

2.6  มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 

 ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 2,000 บาท 

 ชนิดสะสมมลูค่า มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 2,000 บาท 

2.7 มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 

 ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป ไมก่ าหนด 

 ชนิดสะสมมลูค่า มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป ไมก่ าหนด 

2.8 มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : 

 ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

 ชนิดสะสมมลูค่า มลูค่าข ัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื  : 

 ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

 ชนิดสะสมมลูค่า จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื ไมก่ าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า :  

 ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

 ชนิดสะสมมลูค่า มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า  : 

 ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

 ชนิดสะสมมลูค่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมลูค่าข ัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ หรอืสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขที่บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
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ประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมูลค่าข ัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขายคนื
หน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื
ประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพิเศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

การลงทุนในหลกัทรพัย ์ประเภทหุน้ทุนในจ านวนทีน้่อยกว่า 50 หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ใน universe ของดชันี SET50 

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ  

การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ม ี 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมก่ าหนด 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตามดชันชีี้วดั (passive 
management/index tracking)  

  3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สดัส่วน (%) : 100.00 

หมายเหตุ: 

การลงทุนในกองทุนนี้จะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัดชันี SET50 Total Return Index (SET50 TRI) เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ในการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึ
วนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิัทจดัการ
ลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ได้จดัท าหรอื
เปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทบรษิัทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลการตดัสนิใจ
ลงทุนได ้

 3.10.  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  

        3.11.  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

ลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนและตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอา้งองิกบัผลตอบแทนของ
หุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้นี้ไมร่วมถงึสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65  
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ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม โดยพจิารณาจาก มลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผล
ประกอบการ การจ่ายเงนิปันผล สภาพคล่องของหลกัทรพัย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตวัของหลกัทรพัย์ใน
แต่ละอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจลงทุนของ
ผูจ้ดัการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนัน้ๆแลว้แต่กรณี 

นอกจากนี้ บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และอาจลงทุนใน
หรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการลงทุนดว้ย  

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไมก่ าหนด 

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านักง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็
ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จ า เป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการ
ด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดย
ค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจาก
รายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

  ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 

  1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซึ่ง   
  มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

  1.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

  1.2  สามารถเปลีย่นมอืได้  (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E P/N หรอื SN ที่มเีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้ 
  ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้ตามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้
  กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

  1.3  มขี้อมูลเกี่ยวกบัตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ.  
 สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที่ 
 สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจดัท าตามหลกั 
 วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

  2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

  2.1 ในกรณี ที่ เป็ นการลงทุน ใน  B/E หรือ  P/N ที่ ออกตราสารดังกล่ าวเพื่ อช าระหนี้ การค้า B/E                     
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
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ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ 
derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัย์สินนัน้ ต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่น
มอืได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่อาจท าให้
กองทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3   ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมขีอ้ก าหนดห้ามเปลี่ยนมอื ผู้ออก SN ต้องยนิยอมให้กองทุนสามารถไถ่
ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4   ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มขีอ้ตกลงกบัผู้ออก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN 
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไมน่ ามาใชบ้งัคบักบักรณทีีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และ บลจ. ต้อง
ด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1  ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการค านวณ 
เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. 
ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณทีีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท า
การของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม ภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2  ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ให้ผู้ออก 
SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 

  ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

  1. กรณเีป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

     1.1 กรณเีป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่    
       1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บั 
        การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

      1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

      1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม  
                                                     หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  
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1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม 
          หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  

1.1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด 
        เดอร ์ 

1.2 กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่ 
        1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

          1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

  ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

  ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

             การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

            1.   คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

             2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็น
ตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
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2.4 B/E P/N หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

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

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5   ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชือ่ถอืและ
อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

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

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชือ่ถอื
และอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

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

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7   ทรพัยส์นิอืน่ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

               3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั  

               4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรอื TSFC 

4.2   หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม 

4.3   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

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

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม  

Reverse Repo 

4.4   การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

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

4.4.2 ในกรณทีีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการตอ้งเรยีกให้
คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า Reverse Repo ใหแ้ก่
กองทุน เพือ่ใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีาร
ดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้
แต่เป็นกรณตีามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณทีีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั มี
มลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท หรอืไมเ่กนิ 5% 
ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรือ่งดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณา
ถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไมด่ าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) ก็
ได ้

4.5   การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 
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4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กบั
คู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก
หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิที่โอนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo 
รายการอื่นได ้

 4.6  Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

 ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณทีีคู่ส่ญัญาดงักล่าวกระท าการ
ในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณชิย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่
ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนั
ดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทุน. หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนั
ออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณทีีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนงัสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพือ่เป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยูใ่นดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณทีีก่องทุนไมม่นีโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไมไ่ด ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
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3.2   ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. 
สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้มส่ามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้
ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณทีีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณชิย์ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ได้เหน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณทีีเ่ป็น Issuer Rating 
ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์
และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  
1.   ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสินคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคา
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบ
ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.  เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่ 

2.1  กรณ ีMFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณเีป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณชิย.์ ธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
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2.2.2.2  กรณเีป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณทีีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุน
ได ้ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณ ีunderlying เป็นดชันี  

ในกรณทีี ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1   เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้น
การค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยั
ดงักล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2   เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณทีีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอื
น ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันรีาคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทนุลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้ว
ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3   เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนั
ดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ
ดว้ย 

3.4   มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5   ในกรณทีีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5 (2) 

3.6   ในกรณทีีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันดีงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทย
หรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันี
ดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทนุอาจตอ้งช าระหนี้
ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives 
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
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6.1   ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่
ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณทีีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2   ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3   คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ดงันี้ 

7.1    เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2    เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1    Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่เกีย่วขอ้งกบัความสามารถใน
การช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระ
ผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนั
ความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณทีีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไมว่่า 
obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะ
มกีารช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2    Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการ
ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนใน
อตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณี
ไมเ่กดิ credit event) 

7.3    ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่น
ตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit derivatives นัน้อา้งองิ
เสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณทีีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณมี ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

2.2  กรณมี ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไมเ่กนิ 20% 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีมูลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลอืกใช ้Credit Rating แบบ National Scale ซึง่
ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating อยู่ในระดบัที ่
Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายลว่งหน้า
แฝง (Structured Note) ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2    เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นบัแต่วนัที่
ลงทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ  

                  5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

                  5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

                  5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

                  5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่ง 

         ประเทศไทย  

                  5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

                  5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

                  5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5    ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 
ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

ไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 

 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท า
ใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย

 รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงู  
 กว่า 

 (1) 10%  

 (2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน   
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัทีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท า
ใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

         6.4.1 เป็นตราสาร Basel III 

         6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

         6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

                  6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาด 
                    ซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

                  6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี
                     รายละเอยีดตามแบบ filing 

                  6.4.3.3  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  ≤  
                     397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม  
                     6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร 
                     ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 

                      6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

                      6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ 
                    ไทยเป็นสมาชกิ 

                      6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ 
                  ท านองเดยีวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –  
                  6.4.3.3.2       

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer Rating อยู่
ในระดบั Investment grade 

6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade 

        6.6.1  Reverse Repo 

        6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

       6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีน 
      ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
      SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม ่
      รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท า 
      ใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  
      หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

       6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน 
               กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า 
               แลว้แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านกังาน 

      Benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

               ก าหนด 

6.8   หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO เพือ่การจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วย private 
equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ)  

6.9   หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย
หรอือยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)   

7 หน่วย infra หน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการ
โครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าแลว้ แต่กรณ ี(diversified 
fund) ตามแนวทางทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5%  

หมายเหตุ : ในกรณทีรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการ
เขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

      

 

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

 

หมายเหตุ : ในกรณทีรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  คงเหลอื 
≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 
1 ปี 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว  24 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1    B/E P/N หรอื ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่MF ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้
MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2    SN (แต่ไมร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การขออนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

2.3     เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.4     total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไมร่วมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้
กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

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

         2.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไมม่ ี    
                  credit rating             

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

 

3 หน่วย Property ไมเ่กนิ 15% 

4 หน่วย Infra ไมเ่กนิ 20% 

5 Reverse Repo ไมเ่กนิ 25% 

6 Securities Lending ไมเ่กนิ 25% 

7 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1  ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่  1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ 
      ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

7.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่อีนัดบัความน่า 
      เชือ่ทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้ 
      (non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

8 Derivatives ดงันี้ 

8.1  การเขา้ท าธุรกรรม
derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่
การลดความเสีย่ง (hedging) 

 

ไมเ่กนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  
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8.2  การเขา้ท าธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิช่เพือ่การลด
ความเสีย่ง  (non-hedging) 

Global Exposure Limit 

8.2.1    กรณ ีMF ไมม่กีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ NAV 

8.2.2    กรณ ีMF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสุด 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์
แบบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวาม
ซบัซอ้น (exotic  derivatives) 

หมายเหตุ :    ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 
limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

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

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III 
และศุกกูของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  

(ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1    ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ของผูอ้อก
ตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมหีนี้ สนิทางการเงนิที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. 
อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็น
ข้อมูลที่มกีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผู้
ออกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณทีีผู่อ้อก
ตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

      2.2    ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณทีีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดงันี้) 

              1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว  26 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

               11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. –   
                    9.) 

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

อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงันี้ 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีล ักษณะครบถ้วนดังนี้  โดยได้ร ับ 
     ความเหน็ชอบจากส านกังาน 

     (1.1) มขีนาดเลก็  

     (1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

     (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้
แต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน  

(1) มขีนาดเลก็  

(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   

5 หน่วย Property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของกองทุน Property ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังาน 

(1) มขีนาดเลก็  

(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private equity 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

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

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด  
    คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูด้แูล 
     ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิกว่า 90 วนันบัแต่ 
    วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึ
วนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบตั ิแลว้แต่กรณแีละใหจ้ดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว  

ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรค
หนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่มส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณทีีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการ  
    ลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ี่
บรษิทัจดัการ 

(2) ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณทีีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราส่วนการลงทุน (Product 
Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณอีื่นใดนอกเหนือจากกรณตีามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณเีป็นกองทุน
รวมตลาดเงนิ 

(4) เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนได ้และจดัส่งรายงาน
ต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการวนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่มส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว และจดัสง่รายงานต่อ
ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

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

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณจี าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก 
     ส านกังาน 

(ข) ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยืน่ค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณทีีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้ง
ท าค าเสนอซื้อ 

3. ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณดีงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไปตามอตัราส่วน 
    การลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณทีีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถด าเนินการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี ่  
   ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
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สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรือ่งดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผู้ถอืหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1. ในกรณทีีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ 
    ดงัต่อไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณ ีภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่มเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณทีีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไมน่บัช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธิแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการ
ทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอ
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการ
ตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และใน
กรณทีีค่รบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงั
ไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

      - ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

      - ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

      ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีต่อ้งการน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหกั
ลดหย่อนภาษตีามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยตอ้งเป็นการซื้อหน่วยลงทุน หรอื
สบัเปลีย่นเขา้เพือ่ซื้อหน่วยลงทุนภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ และโดยทีก่ฎกระทรวง 
ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 
มถุินายน 2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีองทุน LTF สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป บรษิทัจดัการจะไมเ่ปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทนุ 
หรอืสบัเปลีย่นเขา้เพือ่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี ทัง้นี้ 
ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยผูล้งทุนคาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

      ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล/สถาบนัทีค่าดหวงั
โอกาสรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) โดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวล
รษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถุินายน 2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี
กองทุน LTF สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 
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เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไมส่ามารถน ามาลดหย่อนภาษ ีLTF ได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงกลุ่มผูล้งทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีด
ดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไมน้่อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน  

บรษิัทจดัการอาจเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการ
ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- หกับญัช ี

- Internet 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรือ่รบัซื้อคนื 

- Tele-bank 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และวนัเวลาท าการเสนอขายหน่วย ลงทุน 

5.2.1.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และคู่มอืภาษ ีเกีย่วกบัการ ลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว สามารถ
ตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบ
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษกีองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ท าการตามปกตขิอง
บรษิทัจดัการตัง้แต่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2547 เป็นตน้ไป 

5.2.1.2  วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะท าการเปิดใหม้กีารจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์  หุน้ระยะยาว ตัง้แต่วนัที ่
22 พฤศจกิายน ถงึวนัที ่2 ธนัวาคม 2547 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. และระหว่างเวลา 8.30 น. –
12.00 น. ของวนัที ่3 ธนัวาคม 2547 ซึง่เป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทุนวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก 

5.2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

5.2.2.1  การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

5.2.2.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรือ 
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้ตามวนัและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสอืชี้ชวน โดยจะต้องสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก ซึ่งเป็นมลูค่าที่
รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2)  ผูส้ ัง่ซื้อจะตอ้งช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถ้า
ม)ี หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 
และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรือ่งของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 
และภาษต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4)  ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุน กบับรษิทัจดัการ
จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

ทัง้นี้ ในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเป็นครัง้แรก บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื (ถ้าม)ี จะจดัให้ม ี/ แจกจ่ายคู่มอืภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ลงทุนซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ศกึษาและปฏบิตัติามเพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุน 
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5.2.3 การรบัช าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจ านวนที่ส ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือ                    
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อแล ะขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชเีงนิฝากทีบ่ริษทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้ ัง่ซื้อลง
บนดา้นหลงัของเชค็เพือ่ความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนกรณีสัง่ซื้อดว้ยวธิอีื่นที่
มใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีใ่หบ้รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดก้่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิ้นสุด
ลงซึง่ “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” เป็นบญัชกีระแสรายวนั มดีงัต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั   สาขาสลีม  เลขทีบ่ญัช ี 118-3-25977-7 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร  เลขทีบ่ญัช ี 101-3-01170-3 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาสวนพล ู เลขทีบ่ญัช ี 064-1-06299-5 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร  เลขทีบ่ญัช ี 170-6-01355-8 

ธนาคารซติี้แบงก ์ส านกังานใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี 0-800464-153 

(2)  หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดร้บัการสัง่ซื้อหน่วย ลงทุน 
พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อแลว้ บรษิทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี  หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื (ถา้ม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัที่
ส ัง่ซื้อ ไมว่่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถ
เรยีกเกบ็เงนิได ้   ในกรณีทีว่นัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
การเสนอขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบั
การขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(4)  ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงนิจนเต็มค่า จะหกัลบหนี้กบั
บรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพือ่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
นี้ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(5)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุเตม็ตามจ านวนแลว้จะเพกิถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ 

(6)  บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ ซึ่ง
ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่ส ัง่ซื้อและได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแลว้ ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่ริษัทจดัการไดร้บัช าระบรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ยกเวน้ในกรณทีีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน บรษิทัจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อโดยใชห้ลกัการ “จองซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อให้แก่ผู้ซื้อ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัิจาก
ส านักงานในวนัท าการถดัจากวนัที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกนิจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยงัไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายกต็าม โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ 

(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะ จดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

(3)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน/
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ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจาก
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณต่ีาง ๆ ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่ วน
นอกเหนือจากกรณตีาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า                
บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท า
การถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง  ส าหรบั
ดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้
เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องยุตโิครงการหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
เนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย หรอืขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ ประชาชนไดถ้งึ 35 
ราย แต่มมีลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดต ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการ               
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยการโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่
วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของ
บรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านกังาน จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

5.2.6 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.6.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งอาจมผีลท าให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนราย
นัน้ๆ ถอืหน่วยลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน หรอืเป็นผลใหผู้ล้งทุนดงักล่าว
ถอืหน่วยลงทุนมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

(2)  กรณคี าสัง่ซื้อโดยผูล้งทุนทีไ่ม่มสีญัชาตไิทยและมภีมูลิ าเนาหรอืถิน่ฐานอยู่ในต่างประเทศทีม่มีลูค่ามากกว่า 
10 ลา้นบาท หรอืเป็นผลใหผู้ล้งทุนดงักล่าวถอืหน่วยลงทนุมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท  

(3)  กรณทีีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังาน ก.ล.ต. 

(4)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(5)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6)  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร 
เช่น ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี้   
เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่ อเสียงหรือความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(7)  กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ใด
เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

5.2.6.2  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และวธิกีาร
เงือ่นไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 
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5.2.7  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี 

ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชีกองทุน และ/หรอืบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการมาก่ อนจะต้องเปิดบญัชี
กองทุน และ/หรอืบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอื 
บญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบส่งให้บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจน
ครบถว้น 

เอกสารประกอบการเปิดบญัชี มดีงันี้  : (บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ตามที่
เหน็สมควร) 

กรณบีุคคลธรรมดา 

(1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง และ/หรอื 

(2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง และ/หรอื 

(3)  ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร และ/หรอื 

(4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

กรณนีิตบิุคคล 

(1)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิยซ์ึง่กรรมการผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(2)  ตวัอย่างรายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอืผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงือ่นไขการลงนาม 

(3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกต้อง 

(4)  หนงัสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไมไ่ดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรอง
กระทรวงพาณชิย ์

(5)  หนงัสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  ส าหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย ์

(6)  เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ เอกสารต่างๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

  6.1 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

         - Internet 

  - บรษิทัจดัการ 

         - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

         - หกับญัช ี

         - โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

  6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

        กรณกีารเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

        ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี: ม ี 

        ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี 

        บรษิทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  

        ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามที ่  
        ก าหนดในขอ้ 6.2.6. เรือ่ง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน”  

       ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

       บรษิทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

       ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ย ังไม่ เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดย 
       เป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ 6.2.6. เรือ่ง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

       ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 
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2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4) อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทั
จดัการ (www.principal.th)  

ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ลงวนัที่ 28 มถุินายน 
2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
บรษิทัจดัการจะไมเ่ปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุนชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี 

6.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั หนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อ
ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

       6.2.2   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 6.2.2.1   การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

  การก าหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดัการจะ  
  ใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวน 
  หน่วยลงทุนที่ผู้ซื้ อจะได้ร ับ ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนที่ร ับ รองโดยผู้ดูแล 
  ผลประโยชน์แลว้ 

  ราคาขายหน่วยลงทนุ = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนบวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการ 
                             ขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

                 6.2.2.2   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

   6.2.2.1   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

  ก) ข ัน้ตอนและวธิกีาร 

  ผูส้นใจตดิต่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื 
 รบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

 (1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใน
ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผูล้งทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเตม็จ านวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี โดยไมก่ าหนด
จ านวนขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไมต่ ่า
กว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มลูค่าข ัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งตน้ใหก้บัผูล้งทุน
บางรายได ้โดยบรษิัทจดัการไม่จ าต้องประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ใชส้ าหรบัการส่งเสรมิ
การขายเท่านัน้ 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน  

(3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรือ่งของขอ้ก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 
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(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อไดส้่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูส้ ัง่ซื้อพรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอื
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบั
ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่ง
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่า
ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้ร ับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อ
ได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้ร ับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืได้แจง้ใหผู้้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแกไ้ขหรอืยนืยันจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

ข) การรบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อสามารถช าระค่าเงนิซื้อหน่วยลงทุนครัง้เดยีวเต็มจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด 
เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคารหรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผู้
ส ัง่ซื้อต้องลงวนัที ่ทีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะ สัง่จ่ายเพื่อบญัชเีงนิฝากที่บรษิทัจดัการเปิดไว้
เพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนด้านหลงัของเช็ค เพื่อ
ความสะดวกในการตดิต่อ และเพือ่ผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 กรณีสัง่ซื้อดว้ยวธิอีื่นทีม่ใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีใ่หบ้รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ไดใ้นวนัทีท่ าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนใน
อนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดัการ จดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

(2) กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด เงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอ็ม หรอืผ่านระบบบรกิารธนาคาร
ทางโทรศพัท์ หรอืผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบ็งกิ้ง หรือ Bill Payment  ของธนาคารที่บรษิัท
จดัการก าหนด  หากการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15 .30 น. ในวนัท าการซื้อให้
ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อ
นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุน
ที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อใหถ้อืเป็นรายการของวนั
ท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง
บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลา
ดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

   (3) ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้องยืน่หนังสอื
ยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ีเพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากบรษิัทได้
ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ให้ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณยี์หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใช้
บรกิาร 
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กรณสีัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท์ 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคารในวนัท าการซื้อใหถ้อื
เป็นรายการของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ 
ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีร์เชค็ของแต่ละธนาคาร ในวนัท าการซื้อให้ถอื
เป็นรายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อ
ถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง
บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลา
ดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจดัการ และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 (4) ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถ
เรยีกเก็บเงนิได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

 ในกรณทีีเ่ชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

 (5) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเตม็ค่า จะหกักลบลบ
หนี้กบับรษิทัจดัการไมไ่ด ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิาร
จดัการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการ
อาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้อนึ่ง ผูส้ ัง่ซื้อทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะขอคนืเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ  ซึ่งขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจในการ
พจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

 (6) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืจะส่งมอบส าเนาค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 (7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ /ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จ ากัด
รปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว
ได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน 

                            6.2.2.2   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 ก) ข ัน้ตอนและวธิกีาร 

 ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตขอ งบริษัทจัดการ    
ผูซ้ื้อหน่วยสามารถใชบ้รกิารไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดย 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอ
ใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าว
ได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้
หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก
นัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว  36 

ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถ
ใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของ
บรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการจะต้อง
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไมต่ ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรกและ
ไม่เกนิกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด  ซึ่งเป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว 
(ถา้ม)ี โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่
บริษัทจดัการก าหนด  ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์
ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อขายใหถ้ือว่าเป็น
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนั
ท าการซื้อขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อขายถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียม
ตามอตัราเงือ่นไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) กรณีช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ถ้าม)ี  หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไมจ่ ากดัรปูแบบ
และวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

ค) เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐาน
ทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได้ 

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก
ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

                       6.2.2.2.3 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ี่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
ของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว  37 

www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน รวมทัง้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงนิฝาก 
(ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนัน้บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และ
รหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ  

(2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ
จะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไมต่ ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้
แรก  และไม่เกนิกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) ) และ/หรอืวธิกีารอื่นใด
ที่บรษิัทจดัการก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์
ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อขายใหถ้อืว่าเป็น
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนั
ท าการซื้อขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อขายถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมตัิ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงือ่นไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ทีร่ะบุ
ไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ถา้ม)ี หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทั
จดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ /ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จ ากัด
รปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว
ได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน 

ค) เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐาน
ทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาด
จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้
แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ในวนัท าการถดัจากวนัทีม่กีารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแลว้ 
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ในกรณทีีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไมต่รงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระ บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ์ 

                        ยกเวน้ 

- ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการจดัการกองทุนที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดงักล่าวบรษิัทจดัการจะ
จดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลง ทุนทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ ซื้อโดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลง ทุนเต็มตาม
จ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อพรอ้มกนั และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจัดการจะจดัสรรตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

- ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร หรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(2) สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้นหลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

6.2.4 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้ ับการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิ
ฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นๆเพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัท
จดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เว้นแต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึ้นจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะน า
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้  เพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และส านกังาน   

6.2.5 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

ก) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใด
กรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้   

(1) ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณเีอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(4) กรณทีีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่    ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้  
“การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณทีีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง” 

(5) กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่า
บรษิัทจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้
เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(6) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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ข) บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงั
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และ
ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อย
กว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ค) บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษาเขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงือ่นไขต่าง 
ๆ ทีก่ าหนดในโครงการ และคู่มอืภาษีกองทุนรวมหุน้ระยะยาวนี้แลว้ และเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษี ผู้
ลงทุนมหีน้าที่ต้องปฏบิตัิตาม หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการลงทุนที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถ
ศกึษาไดจ้ากคู่มอืภาษกีองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

      6.2.6   การขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซื้อจะต้องเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ในการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1) กรณบีุคคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณนีิตบิุคคล  

(ก) ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิยซ์ึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไข   
                การลงนาม 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ า นาจลงนามที่ระบุ 
                ในหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารค าขอเปิดบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ีให้แก่บรษิัทจดัการทาง
โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูจ้องซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทั
จดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งเอกสารเพื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์
อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการ
ไมไ่ดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ด้รบัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้
แลว้  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้จองซื้อไดใ้ห้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   

หากขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจัดการได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแกไ้ข 
หรอืยนืยนัจากผูจ้องซื้อ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิทัจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
เป็นผู้มสีทิธทิี่จะได้รบัเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิที่ได้จากการขายคนือตัโนมตัิ (ถ้าม)ี  
จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มชีื่อในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุน
ร่วมกนั บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดแจง้ชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน (ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชรี่วมขา้งต้นไดไ้มเ่กนิ 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชี
เงนิฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการ
อนุมตักิารด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิจูน์
ทราบความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิฝาก เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากชือ่บญัชเีงนิฝากไมต่รงตามชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ส าหรบัเงือ่นไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนั
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  
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    7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

7.1 ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :   

     - Internet 

     - บรษิทัจดัการ 

     - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

     - โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

      - ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

      - อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

       หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

       ทัง้นี้  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน  
       รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือ 
       หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการ 
       เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 7.3  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

 7.4  รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 

7.4.1 ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคารบัซื้อคนื โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน =  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

7.4.2 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

          ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

  (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บรษิัทจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอก
ขอ้ความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจ านงใหค้รบถ้วนชดัเจน และ
จะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิทีต่้องการไดร้บัจากการขาย
คนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง  

(2) ผู้ขายคืนที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้นี้ เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากบรษิัทจดัการ ซึ่งขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจใน
การพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณ ี 

(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืบตัร
ขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจหรือบตัรแสดงตนอื่นใดที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ต่อ
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคล
จะตอ้งแสดงถงึเอกสารส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุน
พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทาง
โทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงส่ง
ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้  ทัง้นี้ 
หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั 
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หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไมไ่ดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดด้ าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้ร ับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการขายคนืในใบค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการจะส่ง “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้” ให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณยีภ์ายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.2 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัท
จะจดัส่งชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ   

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการครัง้แรก ระบบจะให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหมเ่สยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิาร
ได ้

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษัท
จดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ให้แก่ผูส้ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(7) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก
ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.2.3 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของ
บรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว  42 

หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้ม
ส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใช้
บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสม
โดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

(3) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืขายแลว้ท าให้คงเหลอืต ่ากว่าจ านวนที่ตามเงือ่นไขกองทุนก าหนด 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไมจ่ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้ส ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(6) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาด
จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.4.3 การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 
วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์ 

(2) สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึ้นหลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทึก
ขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

          7.5 ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ      

           7.6  รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : 

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการ
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถัดไป ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการขยายเวลาในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ด้
แจง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานแลว้ โดยจะติดประกาศไวท้ี่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยืน่แสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะท าการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้นี้เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ 

 7.7  การขายคนืหน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

         7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

         7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

        เงือ่นไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 7.9.1 กรณหียุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
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 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณทีีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไมค่รบถว้น 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีนครบถว้น ผู้
ถอืหน่วยลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการ
ขายคนืหน่วยลงทุนได ้

              7.9.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ าการศกึษา และยนิดจีะปฏบิตัติามเงือ่นไขในการ   
                      รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดงัทีไ่ดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นคู่มอืภาษีกองทุนรวมหุน้ 
                      ระยะยาวแลว้ 

อนึ่ง ในกรณทีีก่ารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร ผูถ้อื
หน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งคนืภาษ ีและ/หรอืเสยีภาษเีพิม่เตมิตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากรดว้ย 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

    8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

         - Internet 

         - บรษิทัจดัการ 

         - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

         - โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

    8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่างๆ  ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านักงาน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยจะต้องเป็นกองทุนทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนว่าสามารถท าการสบัเปลีย่นการถือ
หน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ ทัง้นี้ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนต่าง ๆ นัน้ จะตอ้งเป็นตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชี้
ชวนดว้ย 

ส าหรบัเกณฑ์การค านวณต้นทุนในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแต่ละครัง้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังาน หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

ตามทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถุินายน 
2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีองทุน LTF สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้
ไป บรษิทัจดัการจะไมเ่ปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลีย่นเขา้เพือ่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษไีดอ้กี ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

          8.2.1 เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

                 8.2.1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่าง  

   การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุน   
   เปิดตน้ทาง”) เพือ่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ทีอ่ยู่ภายใตก้าร 
   บรหิารของบรษิทัจดัการ โดย 

    บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทาง
ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใชร้าคาขาย ราคารบัซื้อคนื และเงือ่นไข ตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการจดัการ และ/หรอืหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                 8.2.1.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้                            
ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยดุรบัค าสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ต่ีอ
กองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรือ่งดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ 
ส านกังานและสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนั 

               8.2.1.3   ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนัท าการก่อน
หน้า จะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มือ่กองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิ
ค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 
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  8.2.1.4  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ 
 ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 ของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

  8.2.1.5  บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันท าก ารถัดจากวันท าการสับเปลี่ยน  
 หน่วยลงทุน และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันที่ถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยน 
 หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง 

  8.2.1.6  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไขเกีย่วกบัการสบัเปลีย่นหน่วย 
 ลงทนุ รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความ 
 เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า   
 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

       8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ส าหรบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท า
การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ โดยการท ารายการ
สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้
ถือเป็นการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถัดไปส าหรับการการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่าน
อนิเทอร์เน็ตหรอืระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ทุกวนัตลอด 24 
ชัว่โมง โดยการท ารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถอืเป็น
รายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป บรษิทั
จดัการจะประกาศวนัเริม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ในที่เปิดเผย ณ บรษิัทจดัการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไมน้่อย
กว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงาน
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

       8.2.3  ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ โดยจะใชเ้กณฑใ์นการค านวณ ณ สิ้น
วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่างๆ 

(1) กรณเีป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ณ  สิ้นวนัท า
การรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี หกัดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

                 (2)    กรณเีป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

 การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนัท าการขายที่   
 บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียม 
 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี บวกดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

       8.2.4   ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

       8.2.5  วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ 

                8.2.5.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงันี้ 
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(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอรบัใบค าสัง่สบัเปลีย่นไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื (ถา้ม)ี 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีดในใบรบัค าสัง่สบัเปลีย่นใหค้รบถ้วนชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิด
ตน้ทาง และชือ่กองทุนเปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิ หรอืจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลอืกแนวทางใดแนวทางหนึ่งใน 2 วธิ ี
ดงันี้ 

• ระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 

• ระบุเป็นจ านวนเงนิ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นในใบค าสัง่สบัเปลีย่น 
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

ทัง้นี้  บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลีย่น
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) กรณทีีเ่ป็นการสบัเปลีย่นระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
จะได้รบัการยกเว้นขอ้จ ากดัจ านวนเงนิข ัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบรษิัท
จดัการ 

(4) บรษิทัจดัการ หรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตน้ทางในวนัท าการถดัจากวนัที่
รายการสบัเปลีย่นนัน้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ส ัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได ้หากรายการดงักล่าว
นัน้ บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้ท ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่า
กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

(5) ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนไดส้่งค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอื
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้  หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรือขอ้มูล
ตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามขอ้มลูที่
ไดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/ห รอื
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว 

                8.2.5.2 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง โดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบรษิัทจดัการ  โดยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนตามที่ก าหนดไว้ในระบบการซื้อขายดงักล่าว และปฏบิตัิจนครบขัน้ตอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยนัความถูกต้องเพื่อให้การท ารายการ
ดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่น มากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
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ลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทึก
รายการเท่านัน้ ไมใ่ช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิทั
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน /
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไมจ่ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 4 
วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกิดขอ้ผดิพลาดจากระบบการ
ให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

                8.2.5.3 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4000 และให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏบิตัิตาม
ขัน้ตอนการท ารายการทีไ่ดร้บัฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัหิรอืทีร่ะบุอยู่ในเอกสาร
วธิกีารใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ และต้องปฏบิตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้กดยืนยนัความถูกต้องเพื่อให้การท ารายการ
ดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึ
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 4 วนั
ท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบ
การใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.2.5.3 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทั
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายทีห่มายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4000 และใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอนการท ารายการทีไ่ดร้บัฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรอืทีร่ะบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ และตอ้งปฏบิตัจิน
ครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้กดยนืยนั
ความถูกตอ้งเพือ่ใหก้ารท ารายการดงักล่าวเสรจ็สมบรูณ์ 

(2)    ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการสบัเปลีย่นมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 
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(3)    เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได้ 

(4)    นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5)    การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิข้อผดิพลาด
จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้ว
เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

9.     การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณบีรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
แทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์
หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่นัน้ไปช าระเป็นค่า  
     ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ  

(2) บรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ  

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10.    การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไดใ้นกรณดีงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนั ้นต่างจากราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 
วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน ทัง้นี้ การผ่อนผนั
ดงักล่าวไมร่วมกรณตีาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่ง
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่ว ย
ลงทุนทราบโดยพลนั 

(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขรา คาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทน
กไ็ด ้

(3) ในระหว่างที่บรษิัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น 
และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งช าระ
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เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป 

  11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

      11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่ร ับซื้ อคืน  หรือไม่ ร ับสับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้ อ  ค าสัง่ขายคืน  หรือค าสัง่ 
              สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ร ับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่ส ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใ น 
             กรณทีีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

             (1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

             (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเห ตุสมผลว่าเป็นกรณี ดังต่อไปนี้  โดยได้ร ับความ     
                  เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

    (ก ) มี เห ตุ จ า เป็นท าให้ ไม่ ส าม ารถจ าห น่ าย  จ่ าย  โอนหลักท รัพ ย์ห รือท รัพ ย์ สิน ของกองทุ น เปิ ด ได้ อย่ าง 
         สมเหตุสมผล  

    (ข) ไมส่ามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

    (ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้  การไม่ขาย ไม่ร ับซื้อคืนหรือไม่ร ับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ได้ร ับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสัง่ซื้อ   
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนั
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ 
    ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

         1. การกระท าที่ เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ 
             ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

         2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

         3. การกระท าที่ เป็ นการปฏิบัติต ามค าสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุ คคลผู้มีอ าน าจตาม 
            กฎหมาย  

     (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกีย่วกบัลกูคา้ 
         ไดใ้นสาระส าคญั  

(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอืน่เขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร 
     จดัการอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ 
     ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของ  

     เงนิกองทนุของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย 
     หลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน 
     สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วนัท าการ 

       11.2  เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไมข่าย ไมร่บัซื้อคนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่น 
               หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่ร ับซื้อคืน 
     หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู ้
     ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่ร ับซื้อคืน หรือไม่ร ับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืน  
     หน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั ้นให้ส านักงานทราบ 
     โดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่ร ับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืน  
     หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งว ันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุ นรวมด าเนินการดังต่อไปนี้  
     ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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     (ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด  
          ณ วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั ้นให้ส านักงานทราบภายในวันท าการ ก่อนวันเปิดรับค าสัง่ซื้อหรือ 
          ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

     (ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซือ้ 
          คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ 
          ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีที่บรษิัทจัดการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
อาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

        11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัค า               
สัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไมถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

  12.   การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานอาจประกาศให้บรษิัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั 
เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนออกไปได ้

13.   เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

       13.1 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิัทจดัการกองทุนต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่ เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืน
นบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัท ีเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน เรื่องหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการหรอืประกาศอื่นใดที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ไดม้กีารก าหนด แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ื้อหน่วยลงทุนเกนิกว่าอตัราทีก่ าหนดในหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจ
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรอืการไม่นับคะแนนเสยีงในการลงมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน
เกนิอตัราดงักล่าว เป็นต้น  

13.2 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณทีีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคล
ใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  

ในกรณกีารโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบส าคัญการโอนหน่วย
ลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษ ี(Class T)  

ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมี
สิทธิประโยชน์ภาษีไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพร้ อมด้วย
ผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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14.   การจ่ายเงินปันผล :  

      14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  

      14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : - 

      14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : - 

      กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว ไมม่นีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

      15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  
             รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

             รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน
ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

     15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  
            15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

        ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม 

        ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

                      รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

        ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด  
                      ในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
            15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

        ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.12 ต่อ
ปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม 

        ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.12 ต่อ
ปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม 

                      รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

                      ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด   
                      ในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
            15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

        ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

        ชนิดสะสมมลูค่า ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

                      รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

                      ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด  
                      ในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
            15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี 
            15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไมม่ ี 
            15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ 
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                      สุทธขิองกองทุนรวม  
                      รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

                 (1) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ และ 

   ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เชน่ ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสือ่โฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนา
การแนะน ากองทุน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ทัง้นี้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และไม่
เกนิ 2,000,000 บาทต่อปีบญัชตีามทีจ่่ายจรงิ  

                      (2) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทุนและจด 

   ทะเบยีนกองทรพัยส์นิของกองทุนกบัส านกังาน ค่าทีป่รกึษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

   (3) ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 
   (4) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
   (5) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 
   (6) ค่าจดัท า จดัพมิพ ์แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ 
        ใบก ากบัภาษ ีรายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน และค่าใชจ้่ายในการ 
        จดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทนุ 
   (7) ค่าจดัท า ค่าพมิพห์นงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดอืนและรายงานประจ าปีถงึผูถ้อื 
        หน่วยลงทุน 
   (8) ค่าใชจ้่ายในการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนงัสอืพมิพร์ายวนัหรอื 
        สิง่พมิพอ์ื่นใด 
   (9) ค่าใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์การลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น ค่า 
       นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์ค่าประกนัความเสีย่งเนื่องจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัรา   
       ดอกเบีย้ เป็นตน้ 
(10) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคด ี(ถา้ม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการด าเนินคด ี
      เพือ่การรบัช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งให ้  
      บรษิทัจดัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อื 
      หน่วยลงทุนหรอืเมือ่ไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื  
      ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดทีางศาลเพือ่รกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 
(11) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติาม 
      กฎหมายหรอืประกาศของส านกังาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตาม 
      กฎหมาย 
(12) ค่าใชจ้่ายในการจดัท า จดัพมิพ ์และจดัส่งหนงัสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถงึการลง 
      ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนั ทีน่อกเหนอืจากการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิเช่น ประกาศการแกไ้ข 
      เพิม่เตมิโครงการ การปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(13) ค่าใชจ้่ายเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อื 
      หน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 
(14) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 
(15) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เช่น  
      ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณยีากร เป็นตน้ 
(16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณ ี
      ยากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร คา่ไปรษณยีากรส าหรบัหนงัสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจด 
      ทะเบยีนกบัผูม้อี านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจดัหา  
      ไดม้า รบัมอบ/ส่งมอบดแูล รกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึง่สนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยต่์างๆของกองทุนที่ 
      นอกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 
(17) ค่าใชจ้่ายต่างๆในการช าระบญัช ีและเลกิกองทุน 
(18) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทุน 
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15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
        15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : 

     ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี: ไมม่ ี

ชนิดสะสมมลูค่า: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

     รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

     ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน   
                  ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
        15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 

     ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี: ไมม่ ี

     ชนิดสะสมมลูค่า: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

     รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

     ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน   
                  ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
        15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
                  15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : 

      ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี: ไมม่ ี

                ชนิดสะสมมลูค่า: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่า   
                                                      หน่วยลงทุน 

     รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

     ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดใน   

     ท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
                  15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : 

       ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี: ไมม่ ี

ชนิดสะสมมลูค่า: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 

     รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

                              ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษี     
                อื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

        15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

      ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

      รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 PRINCIPAL ELTF-T ไมม่ ี 

 PRINCIPAL ELTF-A ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

หมายเหตุ :  

กฎหมายปัจจุบนัก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมส่ามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปโอนหรอืจ าน าได ้  
ทัง้นี้ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการโอน และหรอืจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จะเป็นไปตามทีห่น่วยงาน
ทีม่อี านาจ กฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต 

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

                   ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

      รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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      บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ในอตัรา 50 บาทต่อรายการ โดยในระยะแรกจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็ เมือ่มกีารเรยีกเกบ็   
      จะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัเริม่เกบ็ค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว ้ณ ทีส่ านกังาน  
      ใหญ่ของบรษิทัจดัการ และตวัแทน (ถา้ม)ี 

15.3.6. ค่าปรบักรณขีายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

     ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืตวัแทน (ถา้ม)ี หรอืนายทะเบยีนด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
กรณพีเิศษนอกเหนือจากกรณปีกต ิเช่น 
(1) ค่าธรรมเนียมในการเปลีย่นชือ่ – สกุล ทีอ่ยู่ การออกหนงัสอืรบัรองสทิธใิหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณ ี
     หาย และอื่นๆทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่เป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนหน่วย 
     ลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
(2) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืตวัแทน (ถา้ม)ี หรอืนายทะเบยีนด าเนินการใหผู้ถ้อื 
     หน่วยลงทุนเป็นกรณพีเิศษ นอกเหนือจากกรณปีกต ิตามทีจ่่ายจรงิ 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในขอ้ 15.1 ขา้งตน้นี้ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั
ไวแ้ลว้ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขอ้ 15.1.1 - 15.1.3 ทุกวนั โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนในแต่ละวนัเป็นฐานค านวณ 
แต่จะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 
ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1) - 15.2.6 (9) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมือ่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะ
พจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาของค่าใชจ้่ายนัน้ หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (10) - 15.2.6 (19) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมือ่มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบญัช ีบรษิทั
จดัการจะตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 
ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
แห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษต่ีางๆดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนรวม เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ  3.21 ต่อปีของมลูค่า
ทรพัยส์นิ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการ
ดงักล่าวแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารลด
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บั
ทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านกังานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใน
เรือ่งดงักล่าวเมือ่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้  

2. ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทั
จดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดย
อย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
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2.1 ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

2.2 ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้
อย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบั
แต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑด์งันี้  

(ก) ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

(ข) ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณทีีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 1 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่
วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา   
       หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

     16.1 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มู ลค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วย 
            ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : ในประเทศ 

     16.2 เงือ่นไขพเิศษ  

1. บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธกีารที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั   
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไมเ่ท่ากนั  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจาก
การลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

วิธีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันส่วนมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติอ้งมกีารแบ่งการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามแต่
ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้บัหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

กรณวีนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และรายการเงนิปันผลที่จ่ายให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) 
และค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมมีลูค่าไมต่ ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
ใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
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ตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  

ตวัอย่างที ่1 มลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 300,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1. ชนิดมสีทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี 300,000 บาท 2.ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดบรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และ
มยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษ ี10,000 บาท 

 

 
 

วนัต่อมา ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดมี
สทิธปิระโยชน์ทางภาษี 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 10,000 บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ใน
วนัถดัมา 40,000 บาท 

 

 
 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่างเพือ่ประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไมร่วมค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี  
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ตวัอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า ในวนัก่อนหน้า โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
จ านวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่าจ านวน 500,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 200,000 บาท 

 

 
 

หมายเหตุ :  การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่างเพือ่ประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไมร่วมค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้   
                คนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

 

            2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ 
                คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวนัท าการถดัไป 

(2.4) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบยีนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัเกนิ 1 สปัดาห์ บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่า
ทรพัย์สนิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณทุกสิ้นวนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ตาม (2.1) ภายในวนัท าการถดัจากวนัท า
การสุดทา้ยของสปัดาหด์งักล่าวดว้ย 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิ้นวนัท าการที่
ค านวณนัน้ 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการ
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4)ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านกังานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วนั
ท าการถดัไปได ้

การประกาศขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการที ่ www.principal.th ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเวบ็ไซด์ หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บั
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ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และ
จดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสม 

ในกรณีทีม่ลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน ประกาศก าหนด 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื 
   จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม 
       ตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
       ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วน 
       มลูค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

   (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม 
                        ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 

   (3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
                        แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

                ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้ รวมเข้าเป็น 
                ทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

        16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิัทจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพ์รายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทาง
ดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั 

         16.4  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณทีีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

 1. ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางคห์รอืต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท าและ
ส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพือ่ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมา   
     จากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
     ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื้อขายหลกั ทรพัย์ไมถู่กตอ้ง 
ในกรณทีีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดว้ย 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันับแต่วนัที่พบ
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุน
ทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
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(1)   จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีพ่บว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ค านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพือ่ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กต้องภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสอืพมิพ์
รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แลว้เสรจ็และแจ้งเป็นหนังสอืใหผู้้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้ซื้อหรอืขายคนื
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนา
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ ัดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุม
ได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้
แทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1) กรณรีาคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณทีีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่
มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าด
อยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกั ทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข)   กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ ขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอื
จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่า กบัส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน 
แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิด
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

 (2) กรณรีาคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดั การจะปฏบิตัดิงันี้ 

(ก)   กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของ
กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  
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(ข)    กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หาก
ปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าด
อยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกั ทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่
ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2 
(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการ
แกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและ
ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้ 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

     17.1. ชือ่บรษิทัจดัการ :  
             ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  
     17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

             ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
     17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณกีองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี
     17.4. ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี
     17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี
     17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

             ชือ่ : นาย ชยักรณ์ อุ่นปิตพิงษา  

             ชือ่ : นาย วริชั อภเิมธธี ารง  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม 

     วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัช ี : วนัที ่31 ธนัวาคม 

     วนัทีส่ ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 

19. การขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ 

      19.1 การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

            มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  

            ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณทีีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อื
หน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
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(1) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณ ี 

(2) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณใีด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณ ี 

(3) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณ ี 

  ในกรณทีีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการ
จะไมน่บัคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้  

  ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการ
กองทุนและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตาม
กฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผอ่นผนัเป็น
อย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

     19.2 วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมติพเิศษมจี านวนไมเ่กนิ
รอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณทีีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ให ้บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผล
การนบัมตนิัน้  

2. ในกรณทีีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่จะด าเนินการ
โดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านกังานทราบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้อื
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณดีงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวม
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น  

(3) การควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk 
spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ  

(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้
ล่าสุดในโครงการ  

(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการแก้ไขเพิม่เตมิ
สญัญาประกนัในเรือ่งใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

     5. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณดีงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านกังานใหค้วามเหน็ชอบแทนการขอมตผิุ้
ถอืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านกังานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการ
ก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแกไ้ขโครงการดงักล่าวตอ้งไมม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนทัง้ปวง  

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราสว่นการลงทุนที่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน  

(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
แลว้แต่กรณ ี 
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(5) กรณอีื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

6. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณดีงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดงักล่าว  

                (1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณดีงันี้  

(ก) การลดมลูค่าข ัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุน  

(ข) การเพิม่ช่องทางในการขา ยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื  

(ง) การเพิม่ความถีข่องการส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ไมก่ระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุน
รวมอย่างมนียัส าคญั  

(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.  

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิดใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต.  

      19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

             19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  

2) การส่งหนงัสอืเพือ่ขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมดุทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่ขอมตจิะเป็นไปตามวนัทีบ่รษิทัจดัการจะ  
 ก าหนดขึน้โดยไมช่กัชา้  

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดที่ส านกังาน  
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไมน่บัคะแนนเสยีง 
 ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณ ีเช่น กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตาม 
 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ 
 ของบรษิทัจดัการ  

  การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั 
 จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 เหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยี  
 ไป  

  ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ  
 โดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย 
 ไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณทีีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อื 
 หน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

                     (1) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  
                  ไมเ่ท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ 
                  ละชนิด  

                     (2) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณใีด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน  
                  ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

                     (3) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บั  
                  ผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  
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 การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมือ่ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว 
โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนั
ระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 
129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535     

20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามทีเ่หน็สมควรในกรณีที่
ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกัคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลงั และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจ
ตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลีย่น แกไ้ข เพิม่/ลด ประกาศ เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัสทิธปิระโยชน์
ทางภาษี และ/หรอืหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงือ่นไข หรอื รายละเอยีดต่าง ๆ ทัง้นี้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุราย  
ทัง้นี้การแกไ้ข   เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานประกาศก าหนด เห็นชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ใหส้ามารถ
กระท าได ้

 รายละเอยีดขอ้ 1 – 5 ใชส้ าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษ ี(Class T) เท่านัน้  

   1.  การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ก าหนด (ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธิ
ประโยชน์ภาษ)ี 

   หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.  สทิธแิละหน้าทีเ่กีย่วกบัภาษขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กฎกระทรวง 
ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จะไมไ่ดร้บัผล
ผลประโยชน์ทางภาษหีากไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา 
และจะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถา้ม)ี  

3.  ผูล้งทุนต้องศกึษาเงือ่นไขการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และรายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีก่อนการลงทุน 
ควบคู่กนัไปพรอ้มกบัการศกึษาหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

4.  เงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิไดบุ้คคล
ธรรมดา ต้องเป็นเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงือ่นไขของหน่วยงานที่มอี านาจตาม กฎหมายหรอืประกาศที่
เกีย่วขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุนทีก่รมสรรพากรก าหนด  

“ผู้ถือหน่วยจะต้องค านึงถึงเงือ่นไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงือ่นไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมี
รายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคนืเงนิภาษีที่ไดร้บั
ลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

    5.  การบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนและการหกัเงนิลงทุนเมือ่มกีารขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะบนัทึกบญัชีเงนิลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บรษิัทจดัการจะค านวณต้นทุนและผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่ละรายการตาม
วธิกีาร “เขา้ก่อน ออกก่อน” (first in-first out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ทัง้นี้ 
วนัที่ลงทุนหมายถึงวนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรบัโอนจาก
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น ใหห้มายความถงึวนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของรายการทีร่บัโอนนัน้ 

        หนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศก าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืดงักล่าว
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่มรีายการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัไป ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะ
ไมจ่ดัท าหนงัสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนส าหรบัยอดการซื้อหน่วยลงทุนตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว  63 

       หนังสอืรบัรองการโอนบรษิทัจดัการจะจดัท าหนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น โดยรายการอย่างน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และจดัส่งหนงัสอืดงักล่าวพรอ้มเชค็ค่าขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิโอนค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืวธิกีารอื่นใดใน 

  การช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีส่มบรูณ์แลว้ เพื่อ
เป็นขอ้มลูในการจดัท าทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนต่อเนื่องและเพือ่ใหเ้กบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนกังานประเมนิของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได ้  

   6. การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื้อคนื 

บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข 
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

   7.  การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จ ัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาต รา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์ินอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธิ
ใด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตาม
กฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบรษิทัจดัการ 

    8. กรณบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่ งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสอง
เดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรือด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัที เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

    9. การควบรวมกองทุน 

 การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุน
รวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ย
ความเป็นธรรม  

 กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

 1) กรณกีารควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk  
    spectrum) เดียวกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม  
    กองทุนรวมดงักล่าว  

        2) กรณกีารควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk  
   spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมติพเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน  
   รวมดงักล่าว  

 การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ หรอื
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุน
รวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

 ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด หากมผีลให้
เกดิกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บรษิัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการ
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จดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพือ่แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

 ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่วนัก่อนวนัประชุม หรอืส่ง
หนงัสอืขอมตลิ่วงหน้าไมน้่อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ให้ช ัดเจนไวใ้นหนังสอืนัด
ประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดง 
    รายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายุตธิรรมของ 
    หลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย  
    ลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาหล์่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
    เมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม  
    นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่หรือ
กองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6) การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลงัการ
ควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

   3)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่การควบรวม
กองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

   4)  ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีารควบรวมกองทุน บรษิัท
จดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรือ่งดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

 ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละสปัดาห์
ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุก
แห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้ง
ขอ  

 เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดการควบ
รวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

   10. ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าขอ้ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับ
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณยีกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณยีกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่ ากดัสดัส่วนส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
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    (ก)  กองทุนดงัต่อไปนี้ 

    1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

    2. กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.  กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงินได้นิติ
บุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ Cross-border 
Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มีส ัญชาติไทยใน
ต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณยีกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณดีงัต่อไปนี้ 

           (ก) กองทุนรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคลอ่งทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัท  
                     จดัการ  

          “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายถงึผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่ าหนด  
               ไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ  

          (ข) กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการ  
                    รบัโอนเงนิดงักล่าว  

          “เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงันี้  

          1. เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี  

          2. เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่  

          3. ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2.  

          (ค) กรณอีื่นนอกเหนอืจากกรณตีาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไมเ่กนิหนึ่งปี เวน้แต่   
                    ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ  
                    กองทนุรวมดงักล่าวเป็นส าคญั”  

          (ง) กองทนุรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี้  

              (1) การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดยมุง่  
                        แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนอืจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็น  
                        ตน้  

              (2) มกีระบวนการทีท่ าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกว่า 
                        ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิกองทุนรวมได้” 

  11. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื 
(Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ 
อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
เช่น จดัส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ 
และ/หรอืจดัส่งขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลู
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เกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ไดร้บัผ่านทาง
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด้ 

     12. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1) พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
    หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ  
    Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึง 
   สาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/ร ับช าระเงิน  
    เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา  ทัง้นี้  รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรอืผู้จดัการที่ตัง้อยู่ใน 
    ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนติบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั 
    การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะ 
    ดงักล่าวขา้งตน้ 

13. ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะอา้งองิทีอ่ยู่  
     ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรพัยใ์นกรณทีีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

14. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่
สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลที่
อยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวร
ในสหรฐัอเมรกิา และผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่ งเปิดหรอืมไีว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มขี้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกบั 
FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาติอเมรกินัและ
บุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบั
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดใหลู้กค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มสีถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณ ี
คอื 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัยส์นิทาง
การเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงนิลงทุนทางออ้มในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุน
กบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดให้
สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคาร
และสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรือบรษิัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่
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สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถึงอาจท าใหผู้้ถอืหน่วย
ลงทุนไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิัติตามภาระ
ผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ 
ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บั
หน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์ทราบความ
เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้
ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อ
ข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงนิ) ทัง้นี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งต้น 
ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการก าหนด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจ้งนี้แล้ว และ/หรอืได้
ด าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี

(1)  ไมร่บัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืน เงินลงทุนตามมูลค่าหน่วย ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
      ดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
      ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั ้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์แล ะข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ 
      เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

        (4)  ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  
              ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

 การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมใิห้บริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้น ซึ่ง
ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา
(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

 ทัง้นี้ ในกรณทีีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธไิว้
ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถงึผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ขอ้มูลของผู้ถอืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุน 
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21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

 ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่น
เขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่
วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และใน
กรณทีีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
ไมส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

 22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุน
รวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณทีีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิห้
เป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูด้แูล
ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผกูพนัของ
ผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนั
ระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทนุรวม ถอืเป็นส่วน
หนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปี
ปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว     
ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม  2561  ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 

 
- ไมม่ ี- 

           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่
บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที่ website ของบรษิัทจดัการ (www.principal.th) และ
ส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

 
รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว     

1. นายวนิ พรหมแพทย ์
2. นายวศนิ ปรธิญั 
3. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 
4. นางสาวปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 
(www.principal.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อ่ืนๆ

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยี พลสั จ ำกดั (มหำชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ำกดั(มหำชน) 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

9 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)        เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ

10 ธนำคำร กสกิรไทย จ ำกดั(มหำชน)         กำรตดัสนิใจลงทุน

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

12 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)    

14 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ อำรเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

16 ธนำคำร ไทยพำณชิย์ จ ำกดั(มหำชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชำต จ ำกดั (มหำชน)       

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 

19 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ำกดั 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทนุรวม

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


