
 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหน้ี, CIMB – Principal (FAM) Fixed Income Fund  (ช่ือย่อ : 
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FI) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนน้ีไม่ถกูจ ากดัความเส่ียงด้านการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไปจึงเหมาะกบัผู้ลงทุนท่ีรบัผลขาดทุนเส่ียงสูงได้
ท่านัน้ 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไม่เสนอขายกบัผู้ลงทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การจดัการของ
บริษทัจดัการเท่านัน้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ี มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบ
แทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบั
ความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือ
ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเหน็ว่าการลงทุน
ในกองทุนน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี
ข้อสงสยั ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 12 ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ี 
Principal Fixed Income Fund (PRINCIPAL FI)  

ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการเท่านัน้ 



 

 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ี 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
 
 
 

วนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
ในวนัและเวลาท าการถงึ 15.30 น. 

 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 
 
 
 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
 

ค าจ ากดัความ / ค านิยาม : 

โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ 

กองทุนรวม หรอื กองทุน หรอืกองทุนเปิด หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ 

หนงัสอืชีช้วน หมายถงึ หนงัสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด 
พรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

วนัท าการ หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทุน  
(Subscription Date) 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน  
(Redemption Date) 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนื
หน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บคุคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของ
กองทุนรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก ่ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั   
(มหาชน) 

มลูค่าหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน  
(Subscription Price) 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
(Redemption Price) 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง
จนถงึปัจจบุนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่น
ต่างของราคาหน่วยลงทุน ทีไ่ม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง
แทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย 
(Depositary receipt) 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ  หมายถงึ หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึ่งทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใช้
เพื่อรองรบัใบแสดงสทิธ ิ
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ส านกังาน หรอื ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/
หรอื ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืประกาศและค าสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ
หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิ
หลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั
การเงนิ 

สทิธเิรยีกรอ้ง หมายถงึ สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิของสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจ ากดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจ ากดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้
ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ี
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

“กลุ่มกจิการ” บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกี าหนดให้
จดัท างบการเงนิรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี” กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิ
ทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian 
Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives 
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวมวายุภกัษ์” กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทนุไวจ้นครบ
ก าหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอื
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ครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้
ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน property และกองทุน 
infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง 
ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่
มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทนุรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร (speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
 ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

“เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก” 

ทรพัยส์นิดงันี้ 

1. เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ี
ลกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
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3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั
เงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก
คู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ”์ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงนิเฟ้อ” ดชันทีีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี้ 

1. ตัว๋เงนิคลงั  
2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็น
ผูม้ภีาระผกูพนั 

“ตราสารภาครฐัต่างประเทศ” ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื
องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อก
โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิ
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย 

2. มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจใน
การจดัการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนั
ตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษิทัเงนิทุน 

“บล.” บรษิทัหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

“บรษิทัจดทะเบยีน” บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการซือ้
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ขายไดใ้น SET 

“บรษิทัย่อย” บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี้ หากไมม่งีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุ้น
ล่าสดุ 

“บรษิทัใหญ่” บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสดุ ทัง้นี้ หากไมม่งีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้
ล่าสดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสทิธ ิ
ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า
ดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

“ผูม้ภีาระผกูพนั” ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
และกองทุนสว่นบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปูแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย หลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศ
ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้
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“B/E” ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่อย่าง
กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

“CIS operator” บุคคลดงันี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่น
ที ่5 

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิ
ทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิ
ใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ (credit 
event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอื
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของ
ตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถใน
การช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 

“delta” อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 
underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

“derivatives on organized exchange” derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู
บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ 
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ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทุน
ในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
หรอืผูค้ ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่าน
การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่
เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่
ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation” ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 
(obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 
แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
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ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

“PVD” กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

“regulated market” ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื้อ
ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดย
ศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ า
หน้าทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

“single entity limit” อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่
เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิ
หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 
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1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้  

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Fixed Income Fund  

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL FI  

1.4.  ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6.  การก าหนดอายุโครงการ : ไมม่ ี 

1.7.  อายุโครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไมม่ ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : -  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขาย :  

2.1.  จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 20,000,000,000 บาท  

2.2.  เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) : - 

2.3.  มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 100,000 บาท  

2.7.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 100,000 บาท  

2.8.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผู้
ส ัง่ซือ้ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ใน
อนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสริม
การขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมีการ
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของ
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บรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1.  วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมวีตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนใน
ระยะปานกลางถงึระยะยาว โดยกองทุนรวมมุ่งเน้นทีจ่ะน าเงนิลงทุนทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภท
ตราสารหนี้ภาครฐั เงนิฝาก และตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก ่กองทุนส ารอง
เลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัราย
อื่น  

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :   

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

3.6.  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-
Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2  วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราสว่นการลงทุนใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ  

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

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

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทีม่อีายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 
ปี 50% 

2.  ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิค านวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบั
น่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทีม่อีายคุงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี 50% 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลใน
การเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่้
ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การ
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เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแห่งหนี้ทีม่คีวามมัน่คง รวมกนั
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิกองทุนรวม และมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้น 
โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในตราสารดงัต่อไปนี้  

(1)  ตราสารหนี้ 

(2)  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

(3)  ตราสารหนี้ภาคเอกชน  

บริษัทจดัการจะก าหนดการด ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักของกระแสเงนิที่จะได้รบัจากทรพัย์สนิที่
กองทุนรวมลงทุนไว ้(target portfolio duration) ไม่เกนิ 4 ปี   

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทุน  (efficient portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอื อาจลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยภายใต้
สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือ
ว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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สว่นที ่1 :  ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทัว่ไป 

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1  มทีรพัยส์นิดงันี้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 

1.1.1 ตราสารหนี้ 

1.1.1.1 พนัธบตัร 

1.1.1.2 ตัว๋เงนิคลงั 

1.1.1.3 หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.1.1.4 ตัว๋แลกเงนิ 

1.1.1.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.1.1.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.1.1.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 
ตามทีส่ านกังานก าหนดเพิม่เตมิ  

              1.2  มทีรพัยส์นิดงันี้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของ NAV 

1.2.1 ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ทัง้นี้หากมกีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ
จากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้น โดยกองทุนได้รบัหุ้นนัน้มา บริษัทจัดการต้อง
จ าหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วนันับแต่วนัที่กองทุนได้รบัหุ้นนัน้ โดยในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาดงักล่าว มใิหถ้อืว่าบรษิทัจดัการมกีารลงทุนในหุน้ดงักล่าว 

1.2.2 ตราสาร Basel III 

1.2.3 ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีม่ ีUnnderlying ตามขอ้ 
1.2.1-1.2.2  

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัย์สนิที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่
ครบถว้น ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรอื SN ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลีย่นมอืแต่
กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรบัโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้อง
อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E 
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2.4.2  ธนาคารออมสนิ 

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
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2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอื
ผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

2.5 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.5.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying 
ของ derivatives ตามทีร่ะบุในสว่นที ่6 ขอ้ 1 

2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใดๆ ทรพัย์สนินัน้
ต้องเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ง
ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น
ทรพัยส์นิที่สามารถเปลีย่นมอืได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ใน
หนงัสอืชีช้วนดว้ย 

2.5.3 ผูอ้อก SN ยนิยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. 
รอ้งขอได ้

2.5.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผู้
ออก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่
15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุด
ท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  

2.5.4.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั 
ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

2.5.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏ
ในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืได้ซึง่เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัิสากล 
และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.5.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการ
ค านวณเดยีวกบัที่ใชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ
ดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณี
ที่ว ันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.5.5.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั 
ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี

2.5.5.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมให้
กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้
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ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทาง
การเงนิทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแทง่) 

1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุน นัน้ 

1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุน
นัน้ 

1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุน
รวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมาย
ไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย ์
1.2  บรษิทัเงนิทุน 
1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.5  บรษิทัประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.7 กองทุนฟ้ืนฟู 
1.8 นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้  

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศตอ้งม ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.2 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์
บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุ
คงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 
270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit 
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating 
ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ที่
มขี้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้
ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทยีบเคยีงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื 
ทีม่ขีอ้มูลราคาที่น่าเชื่อถอืและอา้งองิได้ซึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้
ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทยีบเคยีงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 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 ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของ
กองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
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4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการ
การค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

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

ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอื
ตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount 
rate)) 

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 
4.1.1 บรษิทัจดัการต้องเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอื
ตราสารที่สามารถใช้ในการท า reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของ
หลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวิธีการ
ดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่า
สมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตรา
สารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) 
เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ล้านบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้ก าหนดโดยพจิารณาถึง
ปัจจัยความเสี่ยงของคู่ส ัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่
ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก reverse repo 
จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุก
ธุรกรรมที่กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดให้สามารถ
บงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อหรอื
ทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอื่น
ได ้

4.6 discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความ
เสีย่งของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรพัย์ (securities lending) ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ  SBLโดยในกรณีที่
คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบ
ธรุกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 
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1.5 ธนาคารพาณิชย ์
1.6 บรษิทัเงนิทุน 
1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้  

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์
โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  
3.1.1 เงนิสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคาร

พาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน. หรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น เป็นผู้มีภาระ
ผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋
ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมื่อ
ไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ี
credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น 

issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด 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. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์

ใหแ้ก่กองทุน  
3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ที่มรีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มี

นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดย
วธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถ
บงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการ
ใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 
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3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน 
หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 
270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอื
เมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating 
อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 
3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณี

ทีเ่ป็น issuer rating ต้องเป็น 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 ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนด
เกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มื
หลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้  

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5 ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิค้าหรอืตวัแปรตาม 

1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7 underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคา
ของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็น
ทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะ
ลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดงันี้ 
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2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
เป็น ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อ
ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ derivatives ที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้
ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอื
มหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ 
underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็น
ปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้นี้  underlying หรือปัจจัย
ดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกิน
อตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ  3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็น
ดชันีราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุน
ไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุน
ในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก
บรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดั
ใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มกีารเสนอขอ้มูล
อย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 
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3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงาน
ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และ
บรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถ
สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule)  

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอ
ต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้
ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลด
ความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

6. บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการ
ทราบทุกวนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท า
การของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ
ทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิัทจดัการต้องปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบั
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้าน
เครดติที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพนั
ตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event 
ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ 
credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 
จะมีเพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มี
หลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default 
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Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งใน
กลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่ง
ของสนิทรพัยอ์้างองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์
อา้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่
หรอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถ้า
มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการที่ผู้ซื้อประกนัความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์
อา้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนด
สญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ตกลงที่มี
ลกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งตราสารหนี้อื่น ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมี
ไว้ซึง่ตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสารหรอืทีผู่้ออกตราสารต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดั
อันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

3.14 อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิ
ของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิัทจดัการจะ
ลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่ผู้รบัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่รฐับาล 
      เป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรือไม่ เกิน 10% เมื่อเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรอืผูม้ีภาระ
ผูกพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ 
โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ 
national scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้ง
มี sovereign Rating อยู่ในระดับ 
Investment Grade) 
 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้

ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผู้ อ อกมีก ารเปิ ด เผยข้อมู ล เป็ นก ารทั ว่ ไป โดยมี

รายละเอียดตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระ≤ 397 วนั นับ
แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้
มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 
  สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาด และขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

 ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
 จะสงูกว่า 
(1) 20%   
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5    ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่

วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2  ผู้ออกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้  
≤ 397วัน  นับแ ต่วันที่ ลงทุ น  และไม่ ได้มี
ลักษณะตาม 6.1.3.1หรือ 6.1.3.2  ผู้มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งบุคคลดงันี้ 
6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงิน ต่างประเทศที่มี

ลักษณ ะท านองเดียวกับบุ คคล   
ตามขอ้ 6.1.3.3.1 –6.1.3.3.2 

6.2 ธุ รก รรม ดั งนี้  ที่ คู่ ส ัญ ญ ามี  Credit Rating อยู่ ใน ระดับ 
Investment  Grade 
6.2.1 Reverse Repo 
6.2.2 OTC Derivatives 

 ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
 จะสงูกว่า 
(1) 15% หรอื 

น ้ าห นั กข องท รัพ ย์สิน ที่
ลงทุนใน benchmark + 5% 

 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการ
เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทั
ดงักล่าว  

  

ไม่ เกิน อัต ราใดอัต ราหนึ่ ง ดั งนี้ 
แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group Limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่มวีตัถุประสงค์
เพื่อการด าเนินงานของกองทุน และทรพัย์สนิที่กองทุนไดร้บัโอน
กรรมสิทธิม์าจากคู่สญัญาตาม Reverse Repo หรือ Securities 
Lending  หรอื Derivatives)  

-  ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% 
เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF 
ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่
ตามรอบอายุกองทุน 

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการให้

มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3    total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ 
ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
2.3.1  มี ลักษณ ะตาม  6.1.3 ข องข้อ  6 ใน ส่ วนที่  1 : 

อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สิน
หรอืคู่สญัญา (single entity Limit) 

2.3.2  มี Credit Rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่ า Investment 
Gradeหรอืไม่ม ีCredit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ี   25 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 
5 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 
6 ตราสารดงันี้ total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1    ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity 
Limit) 

6.2    ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนหรือ Basel lII  SN ที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่า
กว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-Investment Grade /Unrated) 

 
 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 
 

7 ทรพัยส์นิดงันี้ 
7.1 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
7.2 ตราสาร Basel III 
7.3 Derivatives หรอื Structured note เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ไม่เกนิ 20 % 

8 Derivatives ดงันี้ 
8.1  การเข้าท าธุรกรรมDerivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ

การลดความเสีย่ง (hedging)  
ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

8.2  การเข้าท าธุรกรรม Derivatives ที่มิใช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง  (non-hedging) 

global Exposure Limit 
8.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากัด Net Exposure ที่ เกิดจากการ
ลงทุนใน Derivatives โดยต้องไม่เกิน 
100% ของ NAV 

 
8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากัด net Exposure ที่ เกิดจากการ
ลงทุนใน Derivatives โดยมูลค่าความ
เสียหายสูงสุด (value-at-Risk : VaR) 
ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR  
      ของ benchmark 

ห ม าย เห ตุ : “ก า รล งทุ น แ บ บ ซั บ ซ้ อ น ”  
หมายความว่า  การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex 
stRategic Investment) ห รือ ก า รล งทุ น ใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน 
(exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product Limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา

สาร Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใด
รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐั
ไทยหรอืตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนี้สนิดงักล่าว 
ของเจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด รวมถึง
กรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อก
ตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้น
แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment 
Grade หรือไม่มี Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง

ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 

     10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล
ตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ 
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้
จดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัใน
ระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States  Generally Accepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรพัย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ
และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณี
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่
เกนิกว่า 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ

(3) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิ หรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิมีคุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรือวนัที่
ทรพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัสง่รายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 
3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 
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(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดท้ายของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจาก
กรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยี
ในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) 
(2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมีอ านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้า
หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทั
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ แลว้แต่
กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่
บรษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่
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วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับ
ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั 
โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันบั
แต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล
ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Clas0s of Unit) :  

4.1 การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่ม ี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในราคาขายหน่วยลงทุนและ
ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ทัง้นี้ หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตามจ านวน
เงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุน โดยปิดประกาศทีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ  

5.2.1.  วธิกีารขอรบัหนังสอืชี้ชวน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และวนัเวลาท าการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้
ชวนสว่นสรุปขอ้มูลส าคญั หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิัทจดัการ ตามวนั เวลา ท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ เวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น.  

5.2.2. วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ ได้ทีบ่รษิทัจดัการ ทุกวนั
ท าการตัง้แต่วนัที ่11 ธนัวาคม ถงึ 15 ธนัวาคม 2551 ระหว่างเวลาท าการของบรษิทัจดัการ เวลา 
8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

5.2.3. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.3.1. การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท  

5.2.3.2. วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ไดต้าม
วนัและเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่า
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กว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้จะต้องช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทั
จดัการ และกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และใบค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่อง
ของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนเอง 

(4) ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีู้ถือหน่วย
ลงทุน กบับรษิัทจดัการ จะต้องเปิดบัญชกีองทุน และ/หรอืบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ก่อน 

5.2.4. การรบัช าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่ส ัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงนิสด 
เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผู้
ส ัง่ซือ้จะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้กองทุน 
บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนด้านหลงั
ของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซือ้ดว้ยวธิอีื่นทีม่ใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งลงวนัทีใ่หบ้รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ไดก้่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สุดลง ซึง่ “บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ 
จ ากดั” เป็นบญัชกีระแสรายวนั มดีงัต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี118-3-25977-7 

ธนาคารไทยพาณิชย ์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 

(2) หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
ส ัง่ซือ้แลว้ บรษิทัจดัการจะออกส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถ
เรยีกเก็บเงินได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ 

ในกรณีที่วนัท าการที่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้นัน้เป็นวัน และ/หรอื เวลาที่ล่วงเลยจากช่วง
ระยะเวลาการเสนอขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซือ้หน่วยลงทุนของผู้
ส ัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้ส ัง่ซื้อ บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(4) ในการช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจน
เต็มจ านวน จะหกัลบหนี้กบับรษิัทจดัการไม่ได ้เวน้แต่ผู้ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บรษิัทจดัการเป็นผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้
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(5) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตาม
จ านวนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

(6) บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทั
จดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ ซึง่ดอกผล (ถ้าม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์
ของกองทุน 

5.2.5.  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่ส ัง่ซื้อและได้ช าระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรง
กบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิ
ทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงาน บรษิัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้โดยใชห้ลกัการ “จองซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซือ้และ
เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุน
ไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่
ผูซ้ือ้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการหยดุเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ี
ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน
ในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกนิจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แมว้่าจะ
ยงัไม่สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายกต็าม โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว้ ณ ทีท่ าการของ
บรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัท
จดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมด
กไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการ
ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะ
ออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน / ใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท าการถัดจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.2.6. การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางสว่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนโดยการน า
ฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะ
ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรับดอกเบี้ยหรือ
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ผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะ
น ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) กรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนื่องจาก
ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 10 ราย หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ลงทุนไดถ้งึ 10 ราย แต่มมีลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดต ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
เงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝาก
ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดือน
นับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วน
ของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และหากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะ
ช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านกังาน จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

5.2.7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

5.2.7.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอื
บางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิัทจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่
โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
กองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อ
เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอืความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

5.2.7.2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดีทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย 
รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอื
วธิกีารจดัการกองทุนรวมเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และวธิีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

5.2.8. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซือ้จะต้องเปิดบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้อง
กรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง 
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พร้อมทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

กรณีนติบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(2) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 

(5) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผู้มอี านาจ
ลงนามทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(6) หนังสือแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าหรบันิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย ์

(7) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการ
จดัสรร หรอืการรบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

 ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยมผีู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี สว่นเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้ง
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(1) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั 

(2) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3)  ขอ้บงัคบั 

(4)  หนงัสอืรบัรองทีอ่อกไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(5)  ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(6)  ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนังสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

(7)  หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(8)  ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ได้
รบัการจดัสรร หรอืการรบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

(9)  เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีู้
มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราบรษิัท (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (6) 
ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย  
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6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : บรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบั
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th)   

6.2.1. วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 

ผูส้นใจสามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 
ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ทัง้นี้ตามวนัเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ  รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1. การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไป
แลว้ บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูซ้ื้อจะไดร้บั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วย
ลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมรีายละเอยีดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ 
และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

6.2.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผู้สนใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ ได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 
8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได ้โดยกรอก
รายละเอยีดต่างๆ ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถ้วนและชดัเจน 
โดยผูล้งทุนจะต้องช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวน ณ บรษิทัจดัการ 
ในแต่ละครัง้เป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เป็นมลูค่าที่
รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรก ผู้ลงทุนจะต้องด าเนินการเปิดบญัชกีองทุน
และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน โดยตอ้งมเีอกสารตามขอ้ “เอกสารหลกัฐาน
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ในการขอเปิดบญัช”ี แนบ และจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในครัง้แรกนัน้เป็น
มูลค่ าไม่ ต ่ ากว่ า  100,000 บาท  (หนึ่ งแสนบาท ) เป็นมูลค่ าที่ รวม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี) และจะต้องสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในครัง้ต่อไปเป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เป็น
มลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระใน
เรื่องของขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ที่เกีย่วเนื่องกบัการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(3) ผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่
บรษิัทจดัการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน   

(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ไดส้่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูส้ ัง่ซือ้
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถ
ยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ส ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มี
การส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ 
หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและ
เอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคืนจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตาม
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการ
แกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซือ้ โดย
ช าระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือค าสัง่หักบัญชีธนาคารหรือ
วธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่
ส ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้กองทุน บลจ.พรนิซิ
เพิล จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบน
ดา้นหลงัของเชค็ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีอง
ซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัท
จัด ก ารจะแ จ้ง ให้ ผู้ ล งทุ น ท ราบผ่ าน เว็บ ไซด์ ข อ งบ ริษั ท จัด ก าร 
www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 
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(2) กรณีช าระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงนิสดหรอืเงินโอนผ่านเครื่อง
เอทีเอ็ม ผ่านระบบธนาคารทางโทรศพัท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง 
และ Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้หน่วย
ลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อ
สิน้วนัท าการซือ้หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้น
ขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม”  การท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ใน
วนัท าการซือ้หน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซือ้ถดัไปในราคา
ขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ถดัไปนัน้   

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับ
แต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แลว้ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ  

(3) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคาร
ในวนัท าการซือ้หน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็น
ราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บริษัทจดัการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซือ้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคา
ขายหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคาร 
ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อถัดไปใน
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับ
แต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แลว้ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ
ดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใน
วนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ 
สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้
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ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้
ส ัง่ซื้อ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้
ส ัง่ซือ้นัน้ 

(5) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจน
เตม็จ านวน จะหกักลบลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบริษัทจดัการ
กองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  บรษิัทจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

อน่ึง ผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดท้ าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เตม็ตามจ านวนแลว้จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(6) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อแล้ว บรษิัทจดัการจะส่งมอบส าเนาค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอื เอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดั
รปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซือ้ขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวได้  ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัท าการนับ
แต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุน   

6.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้จะท าในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ี
การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้ และไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้ 

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ
ได้รบัช าระบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่ได้รบัช าระเป็นเกณฑ์
ยกเวน้ 

- ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดงักล่าวบรษิัทจดัการจะจัดสรรตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีส่ามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซือ้ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มีการสัง่ซื้อพรอ้มกนั และมหีน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อ
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

- ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน 
หรอืของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัท
จดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอื
ทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยทราบล่วงหน้า 
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(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซือ้
หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

6.2.4. การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน า
ฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของ
บรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณา
ผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง ส าหรบัดอกเบีย้และ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึ้นจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม วธิกีารช าระเงนิค่าซื้ อ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยจะท าการติด
ประกาศทีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ และส านกังาน   

6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  

(1) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังาน 

(2) กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บรษิัทจดัการได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่
โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้  “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ หรอื
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ 
“วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีที่มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผล
เสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่ อ
เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

ข) บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่ อนไขเกี่ยวกบัการ
เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบริการใดๆ ที่
เกีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจาก
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ผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังก ล่าวผ่ านเว็บไซด์ของบริษัทจัดก าร 
(www.principal.th) 

ค) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษาเข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามนโยบาย 
รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการ 

6.2.6. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการมา
ก่อนจะต้องเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความ
ต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ สง่ใหบ้รษิทัจดัการจนครบถว้น 

เอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บริษัทจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐาน
อื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) มดีงันี้ 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกนิ  6 เดอืนก่อนวนั
สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(2) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 

(5) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจ
ลงนามทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(6) หนังสอืแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล  ส าหรบันิติบุคคลที่มิได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย ์

(7) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีที่มคีวามประสงค์จะรบัเงนิคนืในส่วนที่ไม่ได้รบั
การจดัสรร หรอืการรบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราบรษิัท (ถ้ามี) ส่วนเอกสารตามข้อ (3) ต้องลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(1) ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั 

(2) หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคบั 

(4) หนงัสอืรบัรองทีอ่อกไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

(5) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(6) ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(7) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจ
ลงนามทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(8) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีที่มคีวามประสงค์จะรบัเงนิคนืในส่วนที่ไม่ได้รบั
การจดัสรร หรอืการรบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ี   40 

(9) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยมีผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราบรษิัท (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (6) ต้องลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการ
กองทุนรวมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัิ
ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ จะต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจาก 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1. ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารบัซือ้คนื โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่า
และราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

7.4.2. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืได้ทีบ่รษิทัจดัการ 
หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดย
ต้องกรอกขอ้ความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจ านงให้
ครบถ้วนชดัเจน และจะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิ
ทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง   



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ี   41 

(2) ผู้ขายคนืที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ   ซึ่งขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสาร
ส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการขายคนื  ใน
ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏใน
บญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่ ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืขายแลว้ท าให้
คงเหลอืต ่ากว่าจ านวนทีต่ามเงื่อนไขกองทุนก าหนด  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถือ
หน่วยลงทุนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งที่มาได ้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัให้แก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/
หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตาม
เอกสารที่ไดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั ้น
แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้
ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยืนยันจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่ง “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบั
ภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้” ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถดัจากวนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.3. การช าระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายให้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้
บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็น
เชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
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7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่วา่กระท าผ่านชอ่งทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด 
ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงั
เวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ให้ถือเป็นการขายคืนหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถดัไป   

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1 กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีใ่ช้
เปิดบญัชจีนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่ง
เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได้ 

7.9.2. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคนืหน่วยลงทุนได้ท าการศกึษา เขา้ใจ และ
ยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการ 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การ
บรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : บรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบั
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มีการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

8.2.1. เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.2.1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุน
ตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไข
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วน าไป
ช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

8.2.1.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรบัค าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว 
หรอืถาวรกไ็ด ้ในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์ หรอืมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
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จดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

8.2.1.3 ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิด
ต้นทางในวนัท าการก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึง่เป็นกองทุน
เปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.2.1.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้ือ
หน่วยลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลงัจากที่ได้มีการ
บนัทกึขอ้มูลการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีน
แลว้เท่านัน้ 

8.2.1.5 บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัท าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก และจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัท า
การถดัจากวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

8.2.2. วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.2.2.1. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ  

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการ ได้ทุกวนัท า
การ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในแบบค าสัง่ท ารายการทีบ่รษิทัจดัการก าหนดให้
ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด
ปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงินหรือจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่น
ไม่ได ้หากรายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการไดท้ ารายการจนเสรจ็สิน้สมบรูณ์แลว้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน และ/หรอื เอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและ
วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถัด
จากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

8.2.3. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการ
สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือใน
วนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซือ้ขายถดัไป  

8.2.4. ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย และราคารบัซือ้คนืใน
การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแล
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ผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการค านวณ ณ สิ้นวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามที่
ก าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

       การก าหนดราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน  ณ  สิน้วนัท าการรบัซื้อคืนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หกัด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถ้าม)ี 

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

    การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ณ  สิน้วนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บวกดว้ย 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.2.5. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 
“ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านกังานก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัิ
ไดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั  

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้
ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อน
ผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผันดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  
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- ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทั
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้ 

- ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนวนัอื่น และมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้
จงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ได้รบัไว้แล้ว หรอืจะ
หยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท า
ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิัทจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท า
ดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจ
ตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความ
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เพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย
การด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
สว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่
เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท า
การ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการก่อน
วนัเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบ
ถงึการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่
ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง
ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
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12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกไปได ้ 

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : - 

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

- ไม่ม ี-  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม
ทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่ เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ไม่ม ี

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.11 ต่อปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 
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15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน  

(1) ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการ
จัดตัง้กองทุนและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกับส านักงาน ค่าที่ปรึกษา
ทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(2)  ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(3)  ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(4)  ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(5)  ค่าจดัท า จดัพมิพ ์แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีรายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักองทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(6)  ค่าจดัท า ค่าพิมพ์หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดอืนและ
รายงานประจ าปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(7)  ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรพัย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
หนงัสอืพมิพร์ายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(8)  ค่าใช้จ่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์การลงทุนใน
หลกัทรพัย ์เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ ค่าประกนัความเสีย่งเน่ืองจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(9)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากการติดตามทวงถาม 
หรอืการด าเนินคดี เพื่อการรบัช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดขีองผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอื
เมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื 
ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(10)  ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้
จากการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืประกาศของส านกังาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

(11)  ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ 
รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิเช่น ประกาศการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิ
ปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(12)  ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วย
ลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสอืพิมพ ์
เป็นตน้ 

(13)  ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 
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(14)  ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(15)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่าย และ/หรือ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจดัหา ไดม้า รบัมอบ/สง่มอบดูแล รกัษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ ซึง่สนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยต่์างๆของกองทนุทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(16)  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินดัช าระราคา (failed trade) 

(17)  ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการช าระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(18)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามทีจ่่ายจรงิ โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทุน  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนก าหนดเป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนั
การเงนิก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี ) ตามอตัราที่ธนาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิก าหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
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(3) บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้
บรษิัทจดัการด าเนินการให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่ง
เป็นกรณีที่บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจ าน ากบันายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในทะเบียน 
เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ 
หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1- 15.2.2 นี้ เท่ากับ มูลค่า
ทรพัย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนรวม โดยยงัไม่หกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุนของวนัที่ท าการค านวณ  ทัง้นี้ จะค านวณเป็นรายวนัและจะเรียกเก็บจาก
กองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1.1) - 15.2.6 (1.9) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามที่จ่ายจรงิ 
โดยในทางบญัช ีบรษิัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนั  ทุกวนัตาม
ระยะเวลาของค่าใชจ้่ายนัน้ หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1.10) - 15.2.6 (1.19) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามจ านวนที่
จ่ายจรงิ โดยในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 

ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชี
และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษี
ต่างๆ ดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ 
โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากที่
ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.1)  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัให้มขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไวใ้นที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี 

(1.2) แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
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2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนั
ท าการนับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าว
ไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

(2.2) แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไดด้ าเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามที่ไดร้ะบุไวใ้น
โครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัที่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ เช่น เผยแพร่
ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าว
ไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

(1) บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ส านกังานประกาศก าหนด  

(2) บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
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มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

การประกาศขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการ และจดัให้มปีระกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอื จะประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่ง
ฉบบั  

ในกรณีทีก่ารประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนที่
จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานยอมรบั บริษัทจดัการจะ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายในสองวนัท าการถดัไปกไ็ด้ 

ในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้
วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดย
ตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิัทจดัการจะน า
ผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูค่าดงักล่าวไป
แล้ว  หรือในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้อง
ดงักล่าวมมีลูค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืคดิเป็นอตัราไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที่
ถูกตอ้ง  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกตอ้งภายในเจด็วนัท าการ
นับแต่วนัที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  โดยรายงานดังกล่าวต้องมี
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

(ก) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
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(ค) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหมู้ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีทีค่วามไม่
ถูกตอ้งมไิดม้สีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

(2) ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหมู้ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมผีลต่อเนื่องถงึการค านวณ
มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแกไ้ขมลูค่าหรอืราคา
หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่าหรอืราคาไม่ถูกตอ้ง    

16.4.2. ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูค่าดงักล่าวไป
แลว้ หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าว
มีมูลค่าตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่
ถูกตอ้ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ค านวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่า
มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง   

(2) ด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้มมีูลค่าและ
คดิเป็นอตัราดงักล่าว 

(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัที ่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง  และสง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ค านวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัเสร็จสิน้  เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิทัส่งรายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหนึ่งใหม้สีาระส าคญัตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1(1) โดยอนุโลม 
เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัของกองทุนรวม
เปิด  ให้ระบุการด าเนินการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  

(ค) ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้้ลงทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมทีม่กีาร
แก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีที่มกีารแก้ไขมูลค่าหรอืราคา
หน่วยลงทุน ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานตาม (ก) ความใน (ค) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมปิดทีม่หีน่วยลงทนุ
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์  และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่า
หน่วยลงทุนตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

16.4.3 ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่า
ตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที่ถูกต้อง ให้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ เฉพาะวนัที่มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกตอ้งนัน้มมีลูค่าและคดิเป็นอตัราดงักล่าว  

(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2 
(2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในสว่นของการด าเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
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(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็  และด าเนินการโดย
วธิกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามขอ้ 16.4.2 (2) (ข) และการชดเชย
ราคา ภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

(3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดงักล่าว 
พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) ให้
ส านักงานภายในเจด็วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได ้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดม้า
พรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน 

16.4.4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate)ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่
มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิัทเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิ
ของบรษิัทเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคา
ตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย์
ไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจ านวน
หน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้าย
คืนหน่วยลงทุน   แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่  ให้บรษิัทจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) ให้
บรษิทัปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพิ่มจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิด
เป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 
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(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด  ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิัทเองเป็น
จ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้
และจ่ายเงนิของบรษิัทเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่
กรณี  เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่
ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท   บริษัทอาจน าเงิน
ชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน   แต่ถ้า
บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ใหบ้รษิทัชดเชยราคาให้แล้ว
เสรจ็ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม 
(1)(ข)  หรอืผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิ
ของบรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

16.4.5. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีส าเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 (2) 
(ก)  ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทั เพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

16.4.6. หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีทีค่วามไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

16.4.7. บรษิัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2 ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่าย
ในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ใน
กรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี
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17.5. ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ชื่อทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี

17.5.2. ชื่อทีป่รกึษากองทุน : ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิัท พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310โทร : 02-645-0080 

หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ีเน่ืองจากไม่ใช่กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ (Country Fund)  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ เดอืน  

18.2. วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถุินายน 2552  

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไม่ม ี

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1. การด าเนินการและการบรหิารจดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการ 

ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม 
และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง 
เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2. การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

(1) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจดัการกองทุน เพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยหาก
มไิดก้ระท าโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน กจ็ะตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(2) ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุน ไดก้ระท าโดยมตเิสยีงขา้งมากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงาน ทราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอื
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วธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่าง
น้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน หรอืวนัที่ได้มมีติให้
แกไ้ข แลว้แต่กรณี 

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละ
หกสบิของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ ก่อนท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมติของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน 

ในกรณีที่มติดงักล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวขอ้งกบัสทิธิ หน้าที่ และความรบัผดิชอบตาม 
“สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ บรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รับซื้อคืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) ” หรือเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้ส ัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของ
บรษิัทจดัการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 
(ถ้าม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผูอ้ื่นที่ใหบ้รกิารแก่กองทุน มติดงักล่าวจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากบรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
(ถ้าม)ี ที่ปรกึษา (ถ้าม)ี หรอืผู้อื่นที่ให้บรกิารแก่กองทุนแล้วแต่กรณี ในการด าเนินการตามมติ
นัน้ๆ ทัง้นี้ การด าเนินการตามมตคิวามเหน็ชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขดัต่อประกาศ 
หรอืกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) บรษิัทจดัการอาจด าเนินการเพิม่เงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุน
ตามจ านวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุน
โครงการต่อส านกังานแลว้ 

(4) บรษิัทจดัการอาจด าเนินการควบรวมกองทุนที่อยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ต่อเมื่อ
ได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารควบรวมกองทนุดงัต่อไปนี้ 

(4.1) กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนไดต่้อเมื่อไดร้บั
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(4.1.1) ได้รบัมติเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 

(4.1.2) ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนออกเสยีงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึง่หนึ่งขึน้ไปของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม
แต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิัทจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุน
ต่อไป ให้ด าเนินการขอมติครัง้ใหม่ภายใน สบิสีว่นันับแต่วนัประชุมครัง้แรก
หรือวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนในการขอมติครัง้แรก และได้รบัมติในครัง้หลงันี้เกนิกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมที่จะ
ควบรวมกองทุน 
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ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องด าเนินการตาม (4.1.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ผลการ
นบัมตคิรัง้แรกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ ง ให้บริษัทจัดการก าหนด
รายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เติมโครงการ
จดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุน
ปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ข
โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บั
มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (4.1.1) ของวรรค
หนึ่ง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุ
ปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย
การก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทุนรวม 

(4.2) ในการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่
ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผย
ขอ้มูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม 
หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(4.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถึง
วนัทีม่กีารควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และจดัให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะ การลงทุนของ
วนัท าการสุดท้ายของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และจัดให้มี
รายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(4.4) เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการยื่นค าขอรบั ความ
เห็นชอบต่อส านักงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบค าขอรับความเห็นชอบ 
(4.5) บรษิัทจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการ
กองทุนรวม (ถา้ม)ี ตลอดจนสทิธแิละก าหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อน ตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 

(4.5.1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็น
หนังสอืพรอ้มสรุปสาระส าคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
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รวมทีร่บัโอน วนัทีจ่ะควบรวมกองทุน วนัเริม่ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยระบุ
วนั เดอืน ปี อย่างชดัแจง้ และสถานทีต่ดิต่อเพื่อสอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(4.5.2) ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัที่มจี าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสอง
ฉบบัเป็นเวลาสองวนัตดิต่อกนั 

ในกรณีทีเ่ป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุน
ปิดกบักองทุนเปิด การแจง้และประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการแจง้และ
ประกาศการไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ 4.1 วรรคสีด่ว้ย 

(4.6) เมื่อบรษิทัจดัการไดม้หีนังสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (4.5) แลว้ ให้
บรษิทัจดัการด าเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนในการ
ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่โอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน แลว้แต่กรณี 

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่โอนที่คดัค้านหรอืที่ไม่ได้
ออกเสยีงในการควบรวมกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัให้มีวธิีการในการให้สทิธิแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ 
โดยค านึงถงึมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซือ้คนืในเวลา
ก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบ และส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อน 
ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาทีก่ าหนดใหส้ทิธ ิบรษิทัจดัการจะขอสงวนสทิธดิ าเนินการใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรอืกองทุนทีร่บัโอน 

(4.7) บรษิทัจดัการต้องจดัท าหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัและส่วนขอ้มูลโครงการที่เป็น
ปัจจุบนัของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน โดยระบุวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน 
รวมทัง้ประวตัิความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนไวด้ว้ย 
และให้บรษิัทจดัการจดัส่งหนังสอืชี้ชวนดงักล่าวให้ส านักงานไม่น้อยกว่าหนึ่งวนัท าการ
ก่อนการเริม่จดัสง่หรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัใหผู้ล้งทุน 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติ
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 
129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  

1. การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เปลีย่นแปลง เพิม่เติมโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการ
ตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กระทรวงการคลงั และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลี่ยน แกไ้ข เพิม่/ลด 
ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ 
และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏิบตั ิ
เงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทัง้นี้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้นี้การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่เติมดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานประกาศก าหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สัง่
การ ใหส้ามารถกระท าได ้ 
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2. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้ห้บรกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไวน้ัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิทีม่มีูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกบับทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบรษิัทจดัการใช้บรกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็น
เพื่อใหก้องทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัท
จดัการ บรษิทัตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ด้
ของกองทุนรวมนัน้ดว้ย 

3. การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

4. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่ งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั
นัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และด าเนินการแก้ไข
สดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว 
หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

5. ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่า
ดว้ยเรื่องหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิัทจดัการ กรณี
ยกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
2. กองทุนประกนัสงัคม 
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ
5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัต้อง
เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั 
เป็นตน้ 
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(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้
โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็น
การลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มสี ัญชาติไทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่
เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ได้แก่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่น ทัง้นี้ เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบก าหนดหนึ่งปีนับแต่
วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรบัโอนเงินจากกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้นี้ เฉพาะ
ในสว่นของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการ
ถอืหน่วยลงทุน ไดไ้ม่เกนิสดัส่วนที่ระบุไวใ้นโครงการ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน
ตามเหตุจ าเป็นและสมควร 

(ง) กรณีที่มเีหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนได้แต่ไม่เกนิร้อยละห้าสบิของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด   โดย
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน  ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านกังานพจิารณาถงึประโยชน์
โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ให้หมายความถงึผูล้งทุนราย
ใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่อง ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เกีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุน
รวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ใหห้มายความดงันี้ 

(1) เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(2) เงนิตามวรรคสาม (1) ที่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพีอื่น 

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

6. การด ารงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการท า
ประกนัภยัความรบัผดิของบรษิัทจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุน
รวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส านักงาน หรือ ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่ง
คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ี   62 

ส าคญั  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุน
รวมต่อไป 

7 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 
หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร 
ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/
หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรูปแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใช้
แทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้ 

8  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผู้ทีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนติบิุคคลดงักลา่ว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระ

เงนิเกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอื
ผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ
หรอืระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผู้
ลงทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

9 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าว
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution 
หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมรกินั ผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่
ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลใน
หลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่ คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
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กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตน
กบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของ
บุคคลสญัชาติอเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้
ลกูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ
ขายทรพัย์สนิทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
และสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) 
มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก
ทรพัย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ 
FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการ
ผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้า
ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อให้
บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรอืเป็นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและ
ตวัแทนในการน าสง่ขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมริกา จ านวนและ
มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้ับ เป็นต้น)ทีม่ี
อยู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและ
ต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรอื
พสิจูน์ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติ
อเมรกิันหรอืการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็น
ต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
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เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้
เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏเิสธการ
ด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการ
แจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

 (1) ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการ
ด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนั
จะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ 
ซึง่ในทางปฏบิตัิบรษิัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็น
พลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการ
ตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
รอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ 
หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่าย
เกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  
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22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ 
การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัต่างๆในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

 
รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ี 
ตัง้แต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม  2561  ถึงวนัท่ี  30  มิถนุายน  2562 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการ
โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ี 

 
1. นายวนิ  พรหมแพทย,์ CFA 
2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์
3. นายวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA 
4. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 

 
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ัดการกองทุนทัง้หมดได้ที่  website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) 

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรอืผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจาก

การลงทุน 
 

- ไม่ม ี- 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทุนรวม 

 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี้) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


