
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูโครงการ 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล มนัน่ี มารเ์กต็เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Principal Money Market Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL MMRMF) 

 เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) เพ่ิมพนูทรพัย ์ฟอรเ์รน เบลนด ์เพ่ือการเลี้ยงชีพ, CIMB – Principal (FAM) 

Foreign Blend Value Plus Retirement Mutual Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBRMF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผล

ตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล มนัน่ี มารเ์กต็เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงทําให้กองทุนมีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ีกองทุนไปลงทุนด้วย บริษทัจดัการมีการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุนเต็มจาํนวน (Fully 

Hedged) 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วยหากไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนั 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุนใน

กองทุนน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชีช้วนและคู่มือภาษีไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิง

ในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยั ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีทําให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือ

ความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและ

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2562 



 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มนัน่ี มารเ์กต็เพ่ือการเล้ียงชีพ 

 

 

 

จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

 

 

วนัและเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในวนัและเวลาทาํการถงึ 15.30 น. 

 

 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีบ่ลจ. พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี    1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลี้ยงชีพ 

คาํจาํกดัความ : 

โครงการ  

 

หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี 

กองทุนรวม หรอื กองทุน 

หรอืกองทุนเปิด 

หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี 

หนงัสอืชีช้วน หมายถงึ หนงัสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็

เพื่อการเลีย้งชพี 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

วนัทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(Subscription Date) 

หมายถึง วนัที่บริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทัง้น้ี ตามที่

กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วนัทาํการขายคนืหน่วย

ลงทุน (Redemption Date) 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํการขายคนืหน่วยลงทุน

ได ้ทัง้น้ี ตามทีก่าํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื  

หมายถงึ บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขากรุงเทพฯ 

มลูค่าหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้

วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน 

(Subscription Price) 

หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน  บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(Redemption Price) 

หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ยค่าธรรมเนียม

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถึง การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดย

แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุน  ที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรอืลด

จาํนวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสทิธ ิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary 

receipt) 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ  หมายถงึ หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใชเ้พื่อรองรบั

ใบแสดงสทิธ ิ
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังาน หรอื สาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศและคําสัง่

ต่างๆ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

สมาคม  หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ี่

ไดร้บัอนุญาต และจดทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อทาํการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบั

การจดัการลงทุน 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาด

หลกัทรพัยใ์หม ่

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิัทจํากดั และ/หรอื บรษิัทมหาชนจํากดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถือ

หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัท

นัน้ 

กจิการ หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขาย

ในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

กลุ่มกจิการ หมายถึง บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี่สภาวชิาชพีบญัชกีําหนด

เกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 

คาํเสนอซือ้ หมายถึง คําเสนอซื้อหลกัทรพัย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ 

ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์ หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถึง  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
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กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่

ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond 

Fund 2) ตามมตขิองที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting 

of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถึง กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้จนครบ

กาํหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอื

ครบอายุของกองทนุรวม 

กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมลีกัษณะเป็นโครงการลงทุน

แบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme) ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ

จัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน Property และ

กองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง 

ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้

ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทนุ Property หมายถงึ กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 
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การลดความเสีย่ง หมายถงึ การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 

Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (Speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิทีต่อ้งการลด

ความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสาร

เทยีบเท่าเงนิฝาก 

 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรบัฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มี

ลกัษณะทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั

เงินฝาก โดยคู่สญัญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก

คู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใดๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงนิคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลงัหรอื กองทุนฟ้ืนฟู

เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที่รฐับาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอื

องคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อก

โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรอืต่างประเทศ ที่มกีารอา้งองิจากหลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลสถาบนัการเงนิ

ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 
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ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จ ัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใน

ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มกีารรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผู้

เสนอขายหลายราย 

2. มกีารกําหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กําหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการ

ซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการ

จดัการซื้อขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพนัตาม

หลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัที่มหีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ําการซื้อ

ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทําและเปิดเผยล่าสุด ทัง้น้ี หากไม่มงีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุ้น

ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทําและเปิดเผยล่าสุด ทัง้น้ี หากไม่มงีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุ้น

ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธ ิ

ในผลประโยชน์ 

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกําหนดให้เป็น

หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า

ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ ผูท้ีม่ภีาระผูกพนัในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ

กองทุนสว่นบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
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หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรปูแบบอย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วย หลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ ทํานองเดียวกับกองทุน

โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่อยู่ภายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่อย่าง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2. ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ

เหน็ชอบจากสาํนักงาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วน

ที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิ

ทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึง

ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึ่งมีภาระผูกพนัที่จะต้องชําระเงนิ

ให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหน้ี (Credit 

Event) ของทรพัย์สนิที่ได้รบัการประกนัความเสีย่ง จะได้รบัผลตอบแทนหรอื

ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุในขอ้ตกลงของ

ตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการ

ชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ ความเสีย่งดา้น FX 
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Delta หมายถึง อตัราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กับราคา 

Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized 

Exchange 

หมายถงึ Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการคาํนวณ

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถึง กองทรสัต์หรอืกองอสงัหารมิทรพัย์ที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทรสัต์หรอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูป

บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถึง ประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ 

ราชอาณาจกัร กมัพูชา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทุนใน

แต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้ํ้าประกนั 

InterNational Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 

Offering) 

Issue Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัทาํ Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยอ้อมผ่าน

การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่

เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 
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Non-Retail MF หมายถึง  กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่

ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ

จดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit Derivatives อา้งองิถงึ 

(Obligation Category & Obligation Characteristics) 

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

แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื้อ

ขายตราสารระหว่างกนัได้ รวมทัง้ให้ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกีย่วกบัตราสารนัน้ โดย

ศูนย์กลางดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของทางการหรอืหน่วยงานที่ทํา

หน้าที่กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ

หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase Agreement) 

SBL หมายถึง  ธุรกิจหลักทรพัย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities 

Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิ่นที่อยู่ ซึ่ง

เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี    9 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถึง  ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ (Transferable Subscription 

Right) 

Underlying หมายถงึ   สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

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

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี  

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Money Market Retirement Mutual Fund 

1.3.  ชื่อย่อ :  PRINCIPAL MMRMF  

1.4.  ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

1.6.  การกาํหนดอายุโครงการ : ไม่กาํหนด  

1.7.  อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่กาํหนด 

1.9.  เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่กาํหนด 

1.10.  ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11.  ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

2.  จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1.  จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท  

2.2.  เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

1)  ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของ

โครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ  

2)  หากบรษิทัจดัการนําเงนิไปลงทนุในต่างประเทศแลว้เกนิรอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจดัสรรเพื่อ

ลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิจากสาํนกังาน และหน่วยงานอื่นใดทีม่ี

อาํนาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงนิทุนของโครงการไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมตคิวามเหน็ชอบจากผู้

ถอืหน่วยลงทุน  

3)  บรษิทัจดัการจะจดัสรรวงเงนิลงทุนในต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหก้บักองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศภายใต้

การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ีรวมกนัทุกกองทุนไม่เกนิวงเงนิทีส่าํนกังานอนุมตัจิดัสรรให ้ 

2.3.  มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4.  จาํนวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6.  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บาท  

2.7.  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไม่กาํหนด  

2.8.  มลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด  

2.9.  จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่กาํหนด  

2.10.  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  

2.11.  จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า : ไม่กาํหนด  
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2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ 

หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อ

เป็นการอาํนวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอื

บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ

ของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าว

บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3.  วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1.  วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมวีตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงนิทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป เพื่อนําเงนิไปลงทุนใหไ้ดม้าเพื่อผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

ในระยะยาวเพื่อการเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอายุของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารแหง่หน้ี

ระยะสัน้ โดยเน้นตราสารทีส่ภาพคล่องทีส่งูและผลตอบแทนทีส่มํ่าเสมอ  

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแหง่หน้ี  

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

-  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงนิ : ทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบางสว่น 

-  กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  

การกาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ : กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 50.00 ของ NAV  

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

3.8.  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive 

management/index tracking)  

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สดัสว่น (%):100 

หมายเหตุ: 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดั

ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน

การตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั

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

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของ

ตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10.  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11.  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหน้ี

ภาครฐั ตราสารหน้ีภาคสถาบนัการเงนิ และตราสารหน้ีภาคเอกชน ทัง้ในและต่างประเทศ โดยกาํหนดการชาํระ

หน้ี ≤ 397 วนั นบัตัง้แต่วนัทีล่งทุน 

กองทุนอาจจะเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้น

ราคาตราสาร และ/หรอือตัราดอกเบีย้ และจะทาํการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเตม็จาํนวน (Fully 

Hedge) นอกจากน้ี กองทุนอาจพจิารณาทาํธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื 

(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถงึตราสาร

ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) และตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิทัง้น้ีไมเ่กนิวงเงนิทีไ่ดร้บั

จดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรเพิม่เตมิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อีาํนาจในการจดัสรร

วงเงนิลงทุนในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทัจดัการ 

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน : 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย

วธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ

หลักทรพัย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข 

เปลีย่นแปลงของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการ

ดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์
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นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็นการ

ดาํเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากอสิลาม 

1.2 ตราสารหน้ีทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทัง้น้ีตราสารหน้ีดงักล่าวต้องไม่เป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธิ

หรอืตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินทาํนองเดยีวกบัหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  B/E 

1.2.5  P/N 

1.2.6  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังานกาํหนด 

1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิอื่น  

1.4 ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  

1.5 ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย(์securities lending) โดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหน้ี  

1.6  Derivatives เฉพาะเพื่อลดความเสีย่ง 

1.7 ทรพัยส์นิอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบั 1.1 - 1.6 ตามทีส่าํนกังานกาํหนดเพิม่เตมิ 

2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

2.1 ทรพัยส์นิทัง้หมดทีก่องทุนลงทุนตามขอ้1. ตอ้งม ีportfolio duration ในขณะใดๆ น้อยกว่า 92วนั  

2.2 กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหน้ี (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) (2) เงนิฝากหรอืตราสาร เทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่

รวมกรณีทีผู่อ้อกหรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึง่รฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตราสารนัน้) (3) reverse repo 

หรอื (4) securities lending ตอ้งมcีredit rating อย่างใดอย่างหน่ึง แลว้แต่กรณีดงัน้ี  

2.2.1 มcีredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 

2.2.2 มcีredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว  

2.2.3 มีcredit rating ที่ เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสัน้ตามที่ CRA ได้

เปรยีบเทยีบไว ้ 

2.3  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิหรอืถือครองทรพัย์สนิที่มสีภาพคล่องสูงดงัต่อไปน้ีในขณะใดๆ รวมกนั มากกว่า 10% 

ของ NAV  

(1) เงนิสดสกุลเงนิบาท  

(2) เงนิฝากสกุลเงนิบาทในธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงนิฝากใน

บญัชเีงนิฝากประจาํหรอืเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน  

(3) ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหน้ีสาธารณะ  

(4) พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกนิ 1 ปี 

2.4 .ในกรณีที ่MMF มกีารลงทุนซึ่งมคีวามเสีย่งเกีย่วกบัต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกนัต้อง ≤ 50% ของ 

NAV และ บลจ. ตอ้งมมีาตรการป้องกนั currency risk เตม็จาํนวนตลอดเวลาทีม่กีารลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็น

คู่สญัญาใน derivatives ทมี ีunderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

2.5  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี 
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      (1) ธนาคารพาณิชยบ์รษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอรต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

      (2) ธนาคารออมสนิ 

      (3) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

      (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

      (5) บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

      (6) ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

      (7) ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย 

      (8) สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

      (9) สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม (1) – (8) 

      ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถึง 

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

2.6  ตราสารหน้ี ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

2.6.1  ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.6.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขห้ามเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ําเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนื

ผูอ้อกตราสารได)้  

2.6.3  มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอื

ไดซ้ึง่จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ของ MMF ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1.    กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

(1) มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในสว่น

ที ่1 ขอ้ 2  

(2) ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุน ดงัน้ี (ไม่ใช้กบัการลงทุนใน

หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง)  

2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

2.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

single entity limit ของกองทุนนัน้ 

2.3   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

2.4   มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

(3)   ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
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7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

9. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 8 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิคุคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1   ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีcredit rating อยู่

ในอนัดบั investment grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 

และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ี 

(1) ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้า

จากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

(2) ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่าํหนดของกองทุนรวมตลาด

เงนิ MMF 

2.5  ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและ

อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

(1) ม ีCredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะสัน้  

(2) ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะยาว 

(3) ม ีCredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

2.6  ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอื

และอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

(1) ม ีCredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะสัน้  

(2) ม ีCredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะยาว 

(3) ม ีCredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3.  ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  
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4.  ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) หรือ 

TSFC 

4.2  หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

(1) เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

(2) เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยส์นิของ

กองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

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

    ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม reverse repo 

4.4  การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

(2) ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิัทจดัการต้องเรยีกให้

คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่สามารถใชใ้นการทํา reverse repo ใหแ้ก่กองทุน 

เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว 

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณี

ตามขอ้ 4.4 (3) 

(3) ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั มี

มลูค่าน้อยกว่ามลูค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของ

ราคาซือ้ แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกําหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้ําหนดโดยพจิารณาถึง

ปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5  การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

(1) คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีารคาํนวณ 

(2) คํ า น ว ณ เป็ น ร า ย ธุ ร ก ร ร ม  ห รื อ คํ า น ว ณ ร ว ม เ ป็ น ย อ ด สุ ท ธิ ข อ ง  reverse repo ทุ ก ธุ ร ก ร ร ม 

ทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตามธุรกรรมใด 

ธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรพัย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก  

reverse repo รายการอื่นได ้

4.6   discount rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่ส ัญญา 

หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระทําการ

ในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
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1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11   นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2.  หลกัทรพัยท์ี่ให้ยมืต้องเป็นตราสารหน้ี และต้องเป็นต้องเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3.  การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

3.1  ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยต้องเป็นหลกัประกนั

ดงัน้ี  

(1) เงนิสด 

(2) ตราสารภาครฐัไทย 

(3) ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน. หรือ

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

(4) ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกีําหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั

ออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

(5) ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใดอย่าง

หน่ึงดงัน้ี 

5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating 

ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดของกองทุน

รวมตลาดเงนิ (MMF) 

(6) ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ําหนดของกองทุน

รวมตลาดเงนิ (MMF) 

(7) หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

(8) หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบายการลงทุนในตราสาร

ทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

(9) หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ดําเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให้ บลจ. 

สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทําใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้

ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

(1) เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2) บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงัน้ี 

2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

2.2 ตั ๋ว แ ล ก เงิน  ที่  TSFC เป็ น ผู้ อ อ ก  ที่ มี กํ า ห น ด วัน ใช้ เงิน ต าม ตั ๋ว ไม่ เกิ น  270 วัน นั บ แ ต่ 

วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดงัน้ี 
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2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ต้องเป็น credit 

rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดของ

กองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 

(3) ตราสารภาครฐัไทย 

(4) reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้กําหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์

และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน ดงัน้ี  

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่

เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน

โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

(1)  derivatives on organized exchange 

(2)  OTC derivatives ดงัน้ี 

2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การกํากบัดูแลโดยหน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารชําระหน้ีดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุน

สามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานกาํหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 
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4.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนั

สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของบรษิัทจดัการให้คํานวณและแจ้งมูลค่า

ยุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและ

แจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

4.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

5.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

5.2  เขา้เป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด 

ดงัน้ี 

(1) Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้าย

ประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัที่จะต้องชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้

โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุ

ในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 

Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งกําหนดให้ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกดิ credit 

event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 

event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของ

สินทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap) 

(2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์อ้างอิงที่เกิด

จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัยอ์้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัที่จะ

จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถ้า

ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่น

ที่เพิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit 

event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

5.3  ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญา

มาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

(1) มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือ

กฎหมายอื่น 

(2) ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีก่ําหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่credit derivatives นัน้

อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

(3) ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ขอ้กาํหนดพเิศษ 

1. ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนตอ้งม ีportfolio duration ในขณะใดๆ < 92 วนั 

2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหน้ี (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้

ออกหรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึง่รฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตราสารนัน้) ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญา

ขายคนื (reverse repo)  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending)  หรอื ธุรกรรมประเภท derivatives  

ตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึง แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

2.1. ม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 
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2.2. ม ีcredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 

2.3. ม ีcredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

3. มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหรอืถอืครองทรพัยส์นิทีม่สีภาพคล่องสงูดงัต่อไปน้ี ในขณะใดๆ รวมกนั ≥ 10% ของ NAV 

3.1 เงนิสดสกุลเงนิบาท 

3.2 เงนิฝากสกุลเงนิบาทใน ธพ. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากประจํา

หรอืเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MMF 

3.3 ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหน้ีสาธารณะ 

3.4 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกนิ 1 ปี 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนซึง่มคีวามเสีย่งเกีย่วกบัต่างประเทศ มลูค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกนัตอ้ง ≤ 50% ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธ ิและ บรจิดัการต้องมมีาตรการป้องกนัป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (currency risk) เตม็จาํนวน

ตลอดเวลาทีม่กีารลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ทีม่ ีunderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภท

หรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็น

ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณี

ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรกัษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ 

และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทาํสญัญา

ในประเทศทีม่หีน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีาร

ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE  

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสารทางการเงนิต่างประเทศ ไดแ้ก่ 

1.1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากอสิลาม 

1.2 ตราสารหน้ีทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทัง้น้ีตราสารหน้ีดงักล่าวต้องไม่เป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธิ

หรอืตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินทาํนองเดยีวกบัหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ

1.2.1   พนัธบตัร 

1.2.2   ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3   หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนัธ ์ตราสาร Basel III และตราสารหน้ีดงักล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้

ดอ้ยสทิธ ิหรอืตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินทาํนองเดยีวกบัหุน้กูด้อ้ยสทิธ)ิ 

1.2.4   ตัว๋แลกเงนิ  

1.2.5   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  

1.2.6   ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7   ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8   ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม (1) – (7) ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด 
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2.   คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

 ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

2.1   ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2   สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋แลกเงิน หรือ สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้

ตามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3   มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง

สมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่

จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4   ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้ง

มกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จาํนวนรวมถงึ

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

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ของ MMF อ่ืน ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

(1) มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในสว่น

ที ่1 ขอ้ 2  

(2) เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์

และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

(invested fund) ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงานกํากบัดูแลที่เป็นสมาชกิสามญั

ของ IOSCO 

(3) ประเทศที่กํากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทัง้น้ี ตาม

รายชื่อประเทศทีส่าํนกังานกาํหนด 

(4) ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจํากดัการกู้ยมืไวเ้ฉพาะ

กรณีมเีหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้กบัการ

ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

4.1 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ในสดัส่วน ≥ 80% ของ 

NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 

4.2 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วิธคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
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4.3 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product 

limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

4.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 

(5) ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว

ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกัษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจําเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานโดยก่อนการลงทุน บรษิทัจดัการตอ้งจดั

ให้มกีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจําเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้น

หนงัสอืชีช้วนดว้ย 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

9. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 8 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน ดงัน้ี    

1.    ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง

ดงัน้ี 

      1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

      1.2 อตัราดอกเบีย้ 

      1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

      1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

      1.5 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่

เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน

โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

(1)  derivatives on organized exchange 
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(2)  OTC derivatives ดงัน้ี 

    2.3   กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิุคคลที ่ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 

derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิ

สามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

    2.4   ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที ่

           กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที ่สง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่

นํามาใช้ในการคํานวณ และมกีารคํานวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้น้ี 

underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

(1)  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

     1.1ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

     1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่เกนิอตัราทีก่าํหนดในขอ้ 3.2 (1) ขอ้1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2 (1) ขอ้ 1.1 และ ขอ้ 3.2 (1) ขอ้ 1.2 ไม่ต้องนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

(2)  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

(3)  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2 (1) และ 3.2 (2) ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

     3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

     3.2 เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรง 

                      แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าที่ได้อย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี หาก 

      ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ 

      ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

     3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

     3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลาย 

          อย่างดงัน้ี 

   (1) ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

   (2) ดชันีสนิค้าโภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิค้าโภคภัณฑ ์

       สนิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

   (3) ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5 (2) 

     3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงาน 

           ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให ้

          เหน็ไดว้่าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้ง 

ชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
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5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสีย่ง การลงทุนใน

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนั

สดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้ํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม

ภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและ

แจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด 

ดงัน้ี 

(1) Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้าย

ประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้

โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุ

ในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดยีว (Single Name Credit Default 

Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งกําหนดใหผู้้ขายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกดิ credit 

event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 

event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของ

สินทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap) 

(2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์อ้างองิที่เกิด

จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัยอ์้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะ

จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อา้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง 

(ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและ

ส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด 

credit event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามทีก่ําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญา

มาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

(1) มผีลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยห์รือ

กฎหมายอื่น 

(2) ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่credit derivatives นัน้

อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

(3) ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ขอ้กาํหนดพเิศษ 

1. ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนตอ้งม ีportfolio duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 
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2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหน้ี (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้

ออกหรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึง่รฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตราสารนัน้) ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญา

ขายคนื (reverse repo)  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending)  หรอื ธุรกรรมประเภท derivatives  

ตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึง แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

2.1. ม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 

2.2. ม ีcredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 

2.3. ม ีcredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้

3. มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหรอืถอืครองทรพัยส์นิทีม่สีภาพคล่องสงูดงัต่อไปน้ี ในขณะใด ๆ รวมกนั ≥ 10% ของ NAV 

3.1 ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากประจาํหรอืเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ

กองทุน 

3.2 ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหน้ีสาธารณะ 

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนซึง่มคีวามเสีย่งเกีย่วกบัต่างประเทศ มลูค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกนัตอ้ง ≤ 50% ของมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธ ิและ บรจิดัการต้องมมีาตรการป้องกนัป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (currency risk) เตม็จาํนวน

ตลอดเวลาทีม่กีารลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ทีม่ ีunderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

3.14.  อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ

กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี  credit rating อยู่ ในระดับ  investment grade แต่ตํ่ ากว่ า 2 

      อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ทีเ่ป็น MMF ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  ไม่เกนิ 15% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิาํเนา

อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating 

แบบ National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี

Sovereign rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที ่

Investment grade) 

5 ตราสารหรอืสญัญาดงัน้ี 

5.1   ตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.1.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2)   น้ํ าหนักของทรัพย์สินที่ ลงทุนใน 

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

5.1.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบ filing 

5.1.3  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.1.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั 

5.1.3.2 ธนาคารออมสนิ 

5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5.1.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.1.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง 

          ประเทศไทย  

5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.1.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.1.3.9 บล. 

5.1.3.10 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ เป็นสมาชกิ 

5.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานอง

เดยีวกบับุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.10 

5.2  reverse repo 

5.3  OTC derivatives 

6 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 5 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา  

แลว้แต่กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้

เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิที่ลงทุนใน 

benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 

หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธนาคารพาณิชย ์

1.3  บรษิทัเงนิทุน 

1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัย์สนิที่ MF ได้รบัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ใน

รอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF 

ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้

เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-    อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่

อายุกองทุน  คงเหลือ ≤ 6 

เดือน  ทัง้น้ี  เฉพาะ MF ที่มี

อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1   B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรบัโอน

สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้

MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน 

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นน้ี 

(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ดําเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ มาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securitieslending หรอื derivatives) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 หน่วยลงทุน CIS ทีจ่ดัตัง้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 

6 ตราสารดงัน้ี (total SIP) 

ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออก

ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

ทุกประเภทรวมกนั 

ไม่เกนิ 15% 

7 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

7.1  ตรสารกึง่หน้ีกึง่ทุน 

7.2  ตราสาร Basel lll 

7.3  Derivatives ทีม่ ีUnderlying เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ไม่เกนิ 20% 

8 Derivatives ดงัน้ี 

8.1  Hedging Limit : การเข้าทําธุรกรรม Derivatives ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อการ

ลดความเสีย่ง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

หมายเหตุ : สําหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนด

เกีย่วกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III ของผู้

ออกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตราสารหน้ีภาครฐั

ต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ 

(financial liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่

เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ล่าสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหน้ีสนิดงักล่าว ของ

เจา้หน้ีทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มื

จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

 ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทาง 

 การเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัรอบ 

 ระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ รวมถงึกรณียงัไม่ครบ 

 กาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อก 

 ตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า 

 การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อก 

 รายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรา 

 สารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น 

 โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณา 

 เป็นรายโครงการ 

1.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็น 

       ตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบั 

       ตํ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating  

       ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ  

       บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า 

       การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  

       เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing  

       ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance  

       program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วน

ตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล

ดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ

ไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

9. บล. 

    10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 

         เป็นสมาชกิ 

    11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ 

         ทาํนองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 

  หรอืกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ 

       ครบถ้วนดัง น้ี   โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

       สาํนกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทํา

งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นที่ยอมรบัในระดบั

ส า ก ล  เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รื อ  United States  Generally Accepted 

Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้น้ี การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดล้งทุนในทรพัยส์นิเพื่อกองทุนรวมตลาดเงนิ โดยมอีายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนซึง่ไดจ้ากการ

คํานวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วัน แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรพัย์สินที่ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทําการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถัดจากวันครบ

ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานดงักล่าวไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ดาํเนินการแกไ้ขใหอ้ายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง เหลอืไม่เกนิ 92 วนั ภายในโอกาส

แรกโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทําการ

ดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้าร

ลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 1 (2) หรอื บรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผูล้งทุน บรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคาํนึงถงึประโยชน์

ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ผู้

ถอืหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแกไ้ขให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว ทัง้น้ี ในการจดัสง่รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดย

วธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการแทนได ้
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(3)  จดัทํารายงานเมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนดงักล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของ

ทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าวของกองทุนรวมและวนัทีส่ามารถแกไ้ขได ้และดาํเนินการตามขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขอายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนด ใหบ้รษิทัจดัการ

ปฏบิตัใิหค้รบถว้นดงัต่อไปน้ี  ทัง้น้ี โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าระยะเวลาตามขอ้ 1 (2) ไดล่้วงพน้ไปแลว้หรอืไม่  

(1) จดัทํารายงานเมื่ออายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึงเกนิกว่า 4 เดอืน และทุกครัง้ทีเ่พิม่ขึน้

เกนิ 1 เดอืน ตามลาํดบั โดยรายงานดงักล่าวใหม้สีาระสาํคญัตาม ขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

(2) ดาํเนินการตามขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

2. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิี่เปลี่ยนแปลงไปจน

เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เกดิกรณี

ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 

30 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จาํนวน อตัราสว่นการ

ลงทุนในทรพัย์สินดังกล่าว รวมถึงวนัที่ได้จําหน่ายทรพัย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่ทรพัย์สนิมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบตัิ แลว้แต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดั

จากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

3.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่

วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที่

กาํหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาํคญั 

แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม

ประเภททรพัยส์นิ สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทาํการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม

ขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัทํา

รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการ

ถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

 (5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสยีใน

กจิการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิตาม (1) (2) (3) 

และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 
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(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จาํนวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บั

การผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่

ทรพัยส์นิเป็นหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

4.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

5.  ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีก่ําหนดในขอ้ 2(2) หรอืขอ้ 3(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์

ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถอืหน่วย

ลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีในการ

จดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิัท

จดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการ

ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ทําให้มกีารลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน  รวมทัง้จดัสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายในวนั

ทาํการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วง 30 วนันับแต่วนัที่

จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง

ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าว

ต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย

จนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2.  ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่ม ี 
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5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

-  Internet 

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2.  รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชี

กองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 5.2.6. เรื่อง “การเปิดบญัชกีองทุน” 

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงัน้ี 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่าน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหน่วยละ 10.00 

บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  (ถ้าม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดย

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุน

ของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทนุของโครงการ ทัง้น้ี หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตามจํานวน

เงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วย

ลงทุน โดยจะปิดประกาศทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

5.2.1.  วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษ ี

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี สามารถตดิต่อขอรบั

หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคําสัง่ซือ้

หน่วยลงทุน รวมถึงคู่มอืภาษี ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และ/หรอืสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5.2.2.  วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

5.2.2.1.  การกาํหนดราคาขายหรอืราคาจองซือ้หน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท   

5.2.2.2.  วธิกีารเสนอขายหรอืจองซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.2.1.  จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 
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ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มาร์เกต็เพื่อ

การเลีย้งชพี ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนั

ทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1)  ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท

จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 

บาท (สองพนับาท) ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี 

(2)  ผู้จองซื้อจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวน

ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอก

รายละเอยีดต่างๆ ในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน และใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอืน่ๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระใน

เรื่องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4)  ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูจ้อง

ซือ้พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่

สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับ

ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืภายใน 7 วนั นับ

แต่วนัทีม่กีารสง่คาํสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ 

ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดร้บัและ

เอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคืนได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรือ

ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้จองซือ้ได้ใหค้วามเหน็ชอบในการดําเนินการตาม

ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการ

แก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคําสัง่จองซื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 

ข)  การชาํระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเต็มจํานวนที่จองซื้อ 

โดยชาํระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอื

วธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึง่ในกรณีทีผู่จ้องซือ้หน่วยลงทุนชําระเงนิ

ค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัที่

ตามวนัที่ทีจ่องซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้กองทุน 

บลจ.พรนิซเิพลิ จาํกดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง
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ซือ้ลงบนด้านหลงัของเชค็ หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อ

และเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ในวนัทาํการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/

หรือเงินโอนเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจดัการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้น้ี 

ขึน้กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีอง

ซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า

ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

(2)  หลงัจากที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้รบัการ

จองซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อ

ถูกต้องครบถ้วนแลว้ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

จะสง่มอบสาํเนาใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การชําระเงินโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบ

ธนาคาร จะต้องยื่นหนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อ

ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอ

หนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบทางไปรษณีย์หรอืด้วยวิธกีารอื่นใดให้ผู้ลงทุน

ทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร. 

(4)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอื

ดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีจ่องซือ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม 

บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะดําเนิการย

กเลิกรายการจองซื้อนัน้ และแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะวนัและเวลา

ของการเสนอขายครัง้แรกทีก่าํหนด 

(5)  ในการชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่า

หน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จาํนวน จะหกัลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้

แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการ

ของบรษิัทจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 

บรษิทัจดัการอาจจะดาํเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(6)  ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้าํการจองซือ้หน่วยลงทุน และไดช้าํระเงนิค่าจอง

ซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน 

และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิาก

บรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็น

รายกรณี 

(7)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่ง

หนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากัด

รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการจองซื้อ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี           35 

หน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการ

นบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(8)  บริษัทจดัการจะนําเงินที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเก็บรกัษาไว้ใน

บญัชีเงนิฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการน้ี ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วง

ดงักล่าวทัง้หมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.2.2.2.  จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอใช้บรกิาร

ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติด ต่อขอรับ

แบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก 

(ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่ง

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดและเห็นว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2)  ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลข 02-6869595 ได้

ตลอด 24 ชัว่โมง ในระยะเวลาทีเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใิห้ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนต้องทํารายการจองซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการใหเ้สรจ็สมบูรณ์

ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อหน่วย

ลงทุน 

(3)  การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 

2,000 บาท (สองพนับาท) และไม่เกนิกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็น

มูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยไม่จํากดั

จาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข)  การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

เท่านัน้ 

(2)  คาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่า

จองซือ้หน่วยลงทุนเตม็จาํนวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแลว้ ทัง้น้ีผูจ้อง

ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิอาจมี

ภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตาม

อตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3)  บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจาํนวนเงนิทีจ่องซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้อง

ซื้ อ  (ระบ บ  ATS) ที่ ร ะบุ ไว้ ใน แบ บ คํ าขอ ใช้บ ริก ารธุ รก รรม ท าง
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อเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิในบญัชไีม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่

จองซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่ง

หนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากัด

รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการจองซื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการ

นบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน

เป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการ

อย่างสมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็น

หลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

อตัโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บรกิาร บริษัทจดัการจะ

ดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 

วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

5.2.2.2.3.  จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 

จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมสําเนาบตัรประชาชนรวมทัง้

หนังสอืยินยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อหน่วย

ลงทุน หลงัจากนัน้บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กบัผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่

บรษิัทจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้

จองซือ้ 

(2)  ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท

จดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทาํการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านที่

ไดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซือ้ขายโดย

ผ่านทางเวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

ในระยะเวลาที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธใิห้ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนต้องทํารายการจองซือ้หน่วยลงทุนผ่าน

ระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ ใหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายในเวลา 15.30 น. 

ของวนัทาํการสดุทา้ยของระยะเวลาจองซือ้หน่วยลงทนุ 

(4)  การจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอนิเทอรเ์น็ตของ

บรษิัทจดัการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท 
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(สองพนับาท) และไม่เกนิกว่าจํานวนทีร่ะบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าทีย่งัไม่

รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้การ

ทาํรายการต่อวนั 

ข)  การรบัชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

(1)  ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

เท่านัน้ 

(2) คาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่า

จองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ี ผู้

จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมี

ภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตาม

อตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3)  บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจาํนวนเงนิทีจ่องซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้อง

ซื้ อ  (ระบ บ  ATS) ที่ ร ะบุ ไว้ ใน แบ บ คํ าขอ ใช้บ ริก ารธุ รก รรม ท าง

อเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิในบญัชไีม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่

จองซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่ง

หนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จํากัด

รูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการจองซื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการ

นบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้จองซือ้หน่วยลงทุน

เป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการ

อย่างสมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็น

หลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต 

หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการ

ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจาก

วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

5.2.3.  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนตามทีจ่องซือ้และไดช้าํระเงนิค่าจองซือ้

หน่วยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว้ ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวน

เงนิที่บรษิัทจดัการไดร้บัชําระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิที่ไดร้บัชําระเป็น

เกณฑ ์

ยกเว้นในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้

จองซือ้โดยใช้หลกัการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการจองซื้อและรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที่มีการจองซื้อพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
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(2)  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์

ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการ

สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จาํเป็นต้องแจง้ให้

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วย

ลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

5.2.4.  การคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่

กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางสว่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) 

บรษิัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการนําฝาก

เงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้

ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม

สดัสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน อน่ึง สาํหรบัดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บั

จากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2)  ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของ

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุติโครงการหลงัจาก

สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเน่ืองจากไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 

ราย  

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการจดัสง่เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บั

จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนั

สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความ

ผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี

นับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ

พจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารชําระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุน ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะทําการติดประกาศที่

สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2.5.  เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

5.2.5.1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่น

ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความ

เป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น 
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(3)  กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทาํใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(4)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 

เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารจอง

ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน 

เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอื

ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

5.2.5.2.  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 

รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

5.2.5.3.  เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ปรากฏเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

ใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิน้สดุลง เวน้แต่จะมเีหตุ

อนัสมควรและไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1)  มลูค่าของหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดม้จีาํนวนไม่มากพอทีจ่ะทาํใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารจดัการลงทุนต่อไป 

(2)  ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็นไป

ตามทีก่าํหนดในโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการคนืเงนิค่าจอง

ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ 

5.2.4. เรื่อง “การคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน” 

5.2.6.  การเปิดบญัชกีองทุน  

ผูจ้องซือ้จะต้องเปิดบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทํารายการซื้อหรอืขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีด

และข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทัง้แนบเอกสาร

ประกอบการเปิดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่

เหน็สมควร) ดงัน้ี 

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา   

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2)  กรณีนิตบิุคคล  

(ก)  สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข)  ตวัอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และ/หรอื ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและ

เงื่อนไขการลงนาม 

(ค)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง)  หนังสอืมอบอาํนาจในกรณีผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม

ทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 
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หากขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน 

และบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการ

แกไ้ข หรอืยนืยนัจากผูจ้องซือ้ บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะ

ไม่ดาํเนินการเปิดบญัชกีองทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธิ

ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิ

ปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผู้

ถอืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้ือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิัท

จดัการจะดําเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน (ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชร่ีวมขา้งต้นได้

ไม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะทาํการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิ

ปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้อื

หน่วยลงทุนทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้ก่บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ในการอนุมตักิารดําเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องแต่

ละกรณี รวมทัง้การดําเนินการพสิจูน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิ

ฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่

ตรงตามชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน สาํหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใช้สทิธใินฐานะผู้ถอืหน่วยลงทุน

ร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุ

ไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชเีป็นหลกั 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

   -Internet 

   -บรษิทัจดัการ 

   -ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

   -ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

    ในอนาคต 

 6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอกีครัง้ภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

โดยบริษัทจัดการจะประกาศกําหนดวนัเริ่มทําการซื้อขายในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ รวมถึงปิดประกาศ ณ 

สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน กบับรษิัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชี

กองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 6.2.6 เรื่อง “การเปิดบญัชกีองทุน” 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงัน้ี 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี           41 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อน

วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  

6.2.1. วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน 

เป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 6.2.1. เรื่อง “วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิด

บญัชกีองทุน” 

6.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1. การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิัท

จดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขาย

และจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รบั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนที่

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้เรื่อง “วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการ

ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =  มูลค่าหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

6.2.2.2. วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

6.2.2.2.1. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจติดต่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อ

การเลีย้งชพี ได้ทีบ่รษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้ทุก

วนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและ

ชัดเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน ณ 

บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยไม่กําหนด

จาํนวนขัน้ตํ่า 

ทัง้น้ี หากเป็นการสัง่ซือ้ในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะตอ้งสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) เป็นมูลค่าที่ยงัไม่

รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการอาจยกเว้น

มูลค่าขัน้ตํ่าสําหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งต้นให้กบัผู้ลงทุน

บางรายได ้โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

 (2) ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวน

ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 
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(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระใน

เรื่องของขอ้กาํหนด กฎระเบยีบ และภาษต่ีางๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้

ส ัง่ซื้อพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ส ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบับ

เอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูล

ตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกนั หรือ บรษิัทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทั

จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ดําเนินการตามขอ้มูลที่

ได้รบัทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บริษัท

จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ไดใ้หค้วาม

เหน็ชอบในการดาํเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทาง

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการ

แก้ไขหรอืยืนยนัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเต็มจํานวนที่ส ัง่ซื้อ 

โดยชําระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืคาํสัง่หกับญัชธีนาคาร 

หรือวธิีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนชําระเงนิค่าซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าว

จะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่ส ัง่ซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม 

“บญัชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซิเพิล จํากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และ

หมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซือ้ลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ 

เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชี

จองซือ้หน่วยลงทุนในอนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2) กรณีชําระค่าเงินค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเงินโอนผ่าน

เครื่องเอทเีอม็ ผ่านระบบธนาคารทางโทรศพัท ์ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ท

แบงกิง้ และ Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้

หน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ใน

ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็น
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ราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้น้ีบริษัทจดัการจะใช้

มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการซื้อหน่วยลงทุนเป็น

เกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคิด

ค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน

รวม”  การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทํา

การซือ้หน่วยลงทุนให้ถอืเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไปในราคา

ขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการเสนอขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนั

ทําการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สํานักงานของ

บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(3) ผู้ลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตัิ ผ่านระบบ

ธนาคาร จะต้องยื่นหนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

เพื่อชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกต้อง

ขอหนงัสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดให้

ผูล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริ่งเช็คของแต่ละ

ธนาคารในวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนให้ถอืเป็นรายการของวนัทําการ

ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทํา

การซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้น้ี

บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ํานวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการซือ้

เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะ

คิด ค่ าธรรม เนี ย ม การขาย ห น่ วย ลงทุ น ต าม ที่ ร ะบุ ไว้ ใน ข้อ 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุนและกองทุนรวม” 

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาเคลียร์ริ่งเช็คของแต่ละ

ธนาคาร ในวนัทําการซือ้หน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัทาํการ

ซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อ

ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการเสนอขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนั

ทําการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สํานักงานของ

บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

 (5) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอื

ดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซือ้ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
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กต็าม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทําการสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนในวนัทาํการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนที่

คาํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร

ของผูส้ ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(6) ในการชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระเงนิ

จนเตม็จาํนวน จะหกักลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการ

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของ

บรษิัทจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี 

บรษิทัจดัการอาจจะดาํเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(7) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทําการสัง่ซื้อ และได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื

ขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัท

จดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลยพินิจในการพิจารณาของบรษิัทจดัการเป็น

รายกรณี 

(8) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี 

ไดร้บัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้

ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนื จะส่งมอบสาํเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(9) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะ

จดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่

จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนั

ทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

6.2.2.2.2. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน

ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอใช้

บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อ

ขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชี

เงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะ

จดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนดและ

เหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-

2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
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(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 

2,000 บาท (สองพนับาท) และไม่เกนิกว่าจาํนวนทีร่ะบบกาํหนด ซึง่เป็น

มลูค่าทีย่งัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยไม่จํากดั

จาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

เท่านัน้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสรจ็

สมบรูณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัทํา

การซือ้หน่วยลงทุนใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อ

หน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการ

ซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่าํหนด หรอืในวนัหยุดทําการซือ้ขาย

ให้ถือเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อถัดไป ในราคาขาย

หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อถดัไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3) คําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่า

ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียม

ตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผู้

ส ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคํา

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่ง

หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดั

รปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการ

นบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํา

รายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ

บรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะ

ดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 

30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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6.2.2.2.3. สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ 

จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัท

จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสําเนาบัตร

ประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อ

ชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน

ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/

หรอืวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไป

เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัท

จัดการครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลง

รหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขาย

หน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สูร่ะบบการซือ้

ขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษัทจดัการ ได้

ตลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต

ของบรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 

บาท (สองพนับาท) และไม่เกนิกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูล

ค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยไม่จํากดั

จาํนวนครัง้การทาํรายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตอ้งชาํระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 

เท่านัน้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสรจ็

สมบรูณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัทํา

การซือ้หน่วยลงทุนใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้

หน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการ

ซือ้นัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่าํหนด หรอืในวนัหยุดทําการซือ้ขาย

ให้ถือเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อถัดไป ในราคาขาย

หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อถดัไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 (3) คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่า

ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจ

มีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียม

ตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 
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(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผู้

ส ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบคําขอใช้บริการธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคํา

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่ง

หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดั

รปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํารายการสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการ

นบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน

เป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทํา

รายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ

บรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต 

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะ

ดาํเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 

30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะทําการเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ในวนัทําการถดัจากวนัทีม่กีารคํานวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซือ้ และไดช้ําระเงนิ

ค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ ในกรณีทีจ่าํนวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบั

จาํนวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัชําระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีไ่ดร้บัชาํระ

เป็นเกณฑ ์ 

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วย

ลงทุนของโครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึง่ในกรณีดงักล่าว

บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อ

และเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้พรอ้มกนัและมหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอต่อ

การจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ 

(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือ

หน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่

จะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วย

ทราบล่วงหน้า 

(3) ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแลว้ อาจทําใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บั

อนุมตัิเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุน

บางสว่นหรอืทัง้หมด ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุน

ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

6.2.4. การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี           48 

บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการนําฝากเงิน

ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 

เดือนนับตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัทําการซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและ

ผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะ

ชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบกาํหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้

แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง สําหรบัดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติม วธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะทําการตดิประกาศทีส่าํนักงานของบรษิทั

จดัการ และสาํนกังาน 

6.2.5. เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

6.2.5.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ อาจทําให้เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติเพื่อการลงทุนใน

ต่างประเทศ 

(3)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็น

จรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(4)  กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคล

เดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(5)  กรณีบรษิัทจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6)  กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนกาํหนดการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อื

หน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน ” ข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธีการคํานวณ 

กําหนดเวลาในการคํานวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(7)  กรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่

กองทุน หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์

ของกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของ

บรษิทัจดัการเป็นหลกั 

6.2.5.2. บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย 

รายละเอยีด และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 
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7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 

      ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการรบัซือ้ 

      คนืหน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทั 

      จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต ์

      ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4  รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ  

 7.4.1.   ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ สิน้วนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการ

คํานวณราคารบัซื้อคนื โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่

ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารดําเนินการในกรณีที่มูลค่า

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

7.4.2.    วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้ทุกวันทําการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอก

ขอ้ความในใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจํานงให้ครบถ้วนชดัเจน และ

จะตอ้งระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีต่้องการจะขายคนื หรอืระบุจาํนวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนื

หน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหน่ึง  

(2) ผู้ขายคืนที่ได้ทําการยื่นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทําการยกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้น้ี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการ

พจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบตัรประจําตัว

ประชาชน หรอืบตัรประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิหรอื

บตัรแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะต้องแสดงถงึเอกสารสาํคญัทีแ่สดงถงึการทํานิติกรรมใน

นามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย  

(4) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการขายคนื ในใบคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อื

หน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอื ขายแลว้ทําให้คงเหลอืตํ่ากว่าจํานวนที่ตาม

เงื่อนไขกองทุนกาํหนด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมด

เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้  
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(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทํา

รายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทํา

การถดัจากวนัทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้  

7.4.3.    การชาํระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

(1) บรษิทัจดัการจะดําเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิ

ฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่าย

เฉพาะระบุชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืนําส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอื

วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์ 

(2) สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้

บนัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัทาํการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : - 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ  

7.9.1. กรณีหยุดรบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น  

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ําการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดนํ้าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีน

ครบถ้วน ผูถ้ือหน่วยลงทุนรายที่ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จน

ครบถว้นก่อน จงึจะทาํการขายคนืหน่วยลงทุนได ้ 

7.9.2. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ําหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

8.  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1.  ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

       -Internet 
-บรษิทัจดัการ 

-ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

-ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย   

 ลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทัง้ที่อยู่

ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ หรอืบรษิัทจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ซึ่งรบัมา
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จากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิัทจดัการ

กาํหนด 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนต้องชาํระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน

มหีน้าทีศ่กึษาและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน มดีงัน้ี 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่าน

เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th)  

8.2.1. เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.2.1.1.     “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้น

ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด โดยบรษิัทจดัการจะดําเนินการนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้น

ทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนําไปชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

8.2.1.2.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอื

ถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัคําสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ 

หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิด

ประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ และสาํนักงานผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

8.2.1.3.   สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้น

ทางในวนัทําการก่อนหน้าจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึ่งเป็นกองทุนเปิด

ปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้น

ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.2.1.4.   สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มลูการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

8.2.1.5.   บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทําการถัดจากวันทําการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก และจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัทาํการ

ถดัจากวนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

8.2.2.  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

 8.2.2.1.    สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

     ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็

เพื่อการเลีย้งชพี ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ใน

เวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 
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(1) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้โดย 

     กรอกรายละเอยีดต่างๆ ในแบบคาํสัง่ทาํรายการทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหถู้กตอ้งครบถว้น   

     และชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะ 

     สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิด 

     ตน้ทาง 

ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง 

     ชีพ ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ 

     กําหนดการทํารายการเฉพาะที่ระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ทัง้น้ี หากมีการ 

     เปลี่ยนแปลงในอนาคต บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของ 

     บรษิทัจดัการต่อไป 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส ัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได ้

     หากรายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้ํารายการ 

     จนเสรจ็สิน้สมบรูณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธ ิ

      ในหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็น 

      หลกัฐานยืนยันการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย 

      ลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการถดัจากวนัทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

      นัน้ 

   8.2.2.2.   สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

    บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิการให้บริการผ่านช่องทางน้ีเฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

    ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

    ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท ์

    อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

    จดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ  

    หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะ 

   จดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน   

   และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

   ของผูจ้องซือ้ 

  (2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง 

       โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 ไดต้ลอด 24  

       ชัว่โมง 

  (3) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อ 

       กองทุนเปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวน 

       หน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

  (4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่น 

  มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วย 

  ลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค ์

  จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย 

  ลงทุนนัน้ 
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  (5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธ ิ

       ในหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น 

       หลกัฐานยนืยนัการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

       ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

       เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

    (1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ 

  บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที ่

  ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

    (2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด 

 ขอ้ผิดพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผิดพลาด 

 ดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 8.2.2.2.1. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ 

 (www.principal.th) 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธกิารให้บรกิารผ่านช่องทางน้ีเฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง  

 กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

 ขัน้ตอนและวธิกีาร 

 (1)    ผู้ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก

แบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรบั

แบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัร

ประชาชน หลังจากนัน้บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนดและเห็นว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

 (2)    ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะ

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รบัเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะ

สามารถใชบ้รกิารได ้

(3)     ผู้สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทาง

อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4)     ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุน

เปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนที่

จะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(5)     ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการสบัเปลี่ยน

มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนนัน้ 

(6)     นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยนืยนัการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 

วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 
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เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)     เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือ

หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิ

ได ้

(2)     การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.2.3. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สําหรบัการทํารายการสบัเปลี่ยนการถือ

หน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทําการ ให้ถือเป็นการ

สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป 

8.2.4. ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย และราคารบัซื้อคืนในการ

สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ โดย

จะใชเ้กณฑใ์นการคาํนวณ ณ สิน้วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่าํหนดไวด้งัน้ี 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1)     กรณีเป็นกองทนุเปิดตน้ทาง 

การกําหนดราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ณ  สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืทีบ่รษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน 

(ถา้ม)ี ไดร้บัคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถ้า

ม)ี 

(2)     กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนั

ทําการขายที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบั

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.2.5. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน : 

    กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื 

    ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานก่อน 

    และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนที่กําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย 

    ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
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10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

     บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

     ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

     (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

     (2) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง

ขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้

ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

     (3) มคีําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อน

ได้ไม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจาก

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

ดงัต่อไปน้ี  

- ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่

ไดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื่องดงักล่าว พร้อมทัง้แสดง

เหตุผลและหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างที่บรษิัทจดัการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวนัทําการซื้อขายหน่วย

ลงทุนวนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการจะต้องชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชําระ

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้

ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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ทัง้น้ี การไมข่าย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุ

รบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 1 

วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกดิขึน้ ซึง่

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัสาํคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีก่องทนุรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น้ี เฉพาะใน

กรณีทีก่องทนุรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 

ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ

ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่าํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกาํหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบ

แลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน    

แก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํ

ดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทาํทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทาํทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีาํนาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงความเพยีงพอของ

เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้

ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ

เงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนราย

อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไมข่าย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนกังาน

ทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (3) และ (5) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุรวม

เปิด ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่

ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ

เปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนืหรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด

รบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป

และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ

ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ

แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12.  การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ : 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท

จดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่

เหน็สมควร แต่รวมแลว้ต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13.    เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีาํสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ

เลีย้งชพีไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ย

ผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

14.    การจา่ยเงินปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

14.2 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ไม่ม ี

14.3 กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี  
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15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุนรวม  

15.2.2.  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

หมายเหตุ *  มลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมทีใ่ชใ้นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม

ผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.2.1 - 15.2.3 น้ี เทา่กบั มลูค่า

ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหน้ีสนิทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วนัทีค่าํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน

รวม โดยยงัไมห่กัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนของวนัทีท่าํการคาํนวณ  ทัง้น้ี จะคาํนวณเป็นรายวนัและจะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดย

การตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไม่ม ี 

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : ไม่ม ี 

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัเงนิค่าตอบแทนเน่ืองจากการนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมอื่นในต่างประเทศ หรอืทีจ่ะรบัค่าธรรมเนียมทีก่องทุนรวมอืน่ในต่างประเทศจ่ายคนืในรปูแบบใดๆ แก่

กองทุน   

(1)  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน  

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

เป็นตน้ และค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา 
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ประชาสมัพนัธ ์หรอืค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย การจดัอบรมเผยแพร่

ความรู ้ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นตน้ ตามที่

จ่ายจรงิ แต่ทัง้น้ีไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนต่อปีบัญชี โดย

คาํนวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ต่อวนัสาํหรบัรอบปีบญัชใีดๆ  

(1.2)   ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการนําเงนิทุนของโครงการไปลงทนุในต่างประเทศ รวมถงึค่าใชจ้า่ยอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้จ ัดการหลักในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

โทรสารทางไกล ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เป็นตน้ 

(1.3)  ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้

กองทุนและจดทะเบียนกองทรพัย์สนิของกองทุนกับสํานักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ 

ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(1.4)   ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(1.5)   ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(1.6)   ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(1.7)   ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บรกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กองทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและจดัส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(1.8)  ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและ

รายงานประจาํปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1.9)  ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน

หนงัสอืพมิพร์ายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(1.10)  ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการซื้อขายหลักทรพัย์ การลงทุนใน

หลกัทรพัย ์เช่น ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าประกนัความเสีย่งเน่ืองจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(1.11)  ค่าเกบ็รกัษาทรพัยส์นิต่างประเทศ นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน์รายปี” ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

(1.12)  ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอื

การดาํเนินคด ีเพื่อการรบัชาํระหน้ีใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินคดขีอง

ผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคําสัง่จาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้าน

กฎหมายในการดาํเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(1.13)  ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกดิขึน้จาก

การปฏบิตัติามกฎหมายหรอืประกาศของสาํนักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม 

หรอืหน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย 

(1.14)  ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จัดพิมพ์ และจดัส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ 

รวมถึงการลงประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
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สุทธ ิเช่น ประกาศการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผล เป็น

ตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1.15)  ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(1.16)  ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 

(1.17)   ค่าใช้จ่ายในการรบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(1.18)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากร

แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรบัหนังสอืโต้ตอบกบัผู้ถือหน่วยลงทุน ค่า

พาหนะ ค่าจดทะเบยีนกบัผูม้อีาํนาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียม

ต่างๆที่เกีย่วเน่ืองกบัการจดัหา ไดม้า รบัมอบ/ส่งมอบดแูล รกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ่ง

สินทรัพย์หรือหลักทรพัย์ต่างๆของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 

"ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(1.19)  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินดัชาํระราคา (failed trade) 

(1.20)  ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทุน  

(1.21)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไม่ม ี 

15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของ

มลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง (Switching Out) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเฉพาะกรณีทีม่กีารสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุของกองทุนนรวมน้ีไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของ

บรษิัทจดัการอื่น ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการสุดท้าย

ก่อนวนัทํารายการสบัเปลีย่น แต่ไม่ตํ่ากว่า 500 บาท โดยบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืจะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อขอทาํรายการ 

15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามทีจ่่ายจรงิ โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุน 

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 
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ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนกาํหนด

เป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร 

15.3.6.  ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิ

กาํหนด โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจาํนวนค่าขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยห์รอื

สถาบนัการเงนิกาํหนด โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกตซิึง่เป็นกรณีทีบ่รษิทัจดัการ

ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทกุราย ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้จาํนํากบันาย

ทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนดงักล่าวทราบ 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในขอ้ 15.1 ขา้งตน้น้ี เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื

ภาษอีื่นใดทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.4.  วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

มลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมทีใ่ชใ้นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.2.1 - 15.2.3 น้ี เท่ากบั มูลค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัด้วยมูลค่า

หน้ีสนิทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วนัที่คํานวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวม โดยยงัไม่หกัค่าธรรมเนียมการ

จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันที่ทําการ

คํานวณ  ทัง้น้ี จะคํานวณเป็นรายวนัและจะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนเป็นราย

เดอืน 

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1.1) - 15.2.6 (1.11) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้ตามทีจ่า่ยจรงิ โดยในทาง

บญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนั  ทุกวนัตามระยะเวลาของค่าใชจ้่าย

นัน้ หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ค่าใช้จ่ายขอ้ 15.2.6 (1.12) - 15.2.6 (1.21) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้ตามจํานวนที่จ่ายจรงิ 

โดยในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 

ทัง้น้ีการตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่าํหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อน่ึง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
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อื่นใดในทํานองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษีต่างๆ ดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บั

มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14  ต่อปี

ของมลูค่าทรพัยส์นิ  

15.5.  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ

กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไว้

ในโครงการ 

(1.1)  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก)  ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข)  จดัให้มีข้อมูลเรื่องดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

ค่าใชจ้่าย 

(1.3)  ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2.  กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1)  เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนับ

แต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท

จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ในการซื้อขาย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 

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

ค่าใชจ้่าย 

3.  ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย

ที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

(4.1)  ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่

วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

ค่าใชจ้่าย 
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16.  วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2.  เงื่อนไขพเิศษ : 

(1)  บรษิทัจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่าํนกังาน

ประกาศกาํหนด โดยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมจะคาํนวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

รวมในสว่นทีล่งทุนในประเทศ บวกกบัมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในสว่นทีล่งทุนต่างประเทศ โดย

จะใชข้อ้มลูล่าสดุของทุกสิน้วนัทาํการ และใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีเ่หมาะสมซึง่เป็นอตัรา

แลกเปลีย่นทีบ่รษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั  

(2)  บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(2.1)  คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ 

(2.2)  คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทกุสิน้วนัทาํการ  

(2.3)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน ภายในวนัทาํการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่

ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

การประกาศข้างต้นบริษัทจดัการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการที ่ 

www.principal.th ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศ

ในเวบ็ไซด ์หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และจดัใหม้ปีระกาศ

ดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย

หน่วยลงทุน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสม 

ในกรณีที่การประกาศขา้งต้น หากได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้

โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายในสองวนัทาํการถดัไปกไ็ด ้

ในกรณีทีมู่ลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(3)  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1)  คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัด

เศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2)  คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตําแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดั

ทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ 
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(3.3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดั

ทศนิยมตาํแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่าํนวณไดใ้น 

(3.2) 

(3.4)  คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยม

ตําแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนํา

ผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

เงื่อนไขพเิศษ: 

บรษิทัจดัการอาจไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้

คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีต่ลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศทีก่องทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัย์

ทีซ่ือ้ขายในตลาดดงักล่าวเกนิกว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนไม่สามารถเปิดทาํการซือ้

ขายไดต้ามปกต ิมเีหตุการณ์ทีท่าํใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทาํใหไ้ม่

สามารถถอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอืเกดิเหตุการณ์อื่นๆ ทีม่ี

นยัสาํคญั และสง่ผลใหก้องทุนไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืเป็นธรรม 

และเหตุอื่นใดตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ในกรณีทีต่ลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที่

กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ขายในตลาดดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง

กองทุน บรษิทัจดัการอาจใชข้อ้มลูล่าสดุของหลกัทรพัยท์ีล่งทุนดงักล่าวในการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน 

เมื่อปรากฏเหตุดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทนุ ณ ทีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 

และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และบรษิทัจดัการจะรายงานการหยดุคาํนวณมลูค่าดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดง

เหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั ทัง้น้ี ขณะทีบ่รษิทัจดัการ

ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ขายหรอืรบัซือ้คนืทีร่บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ขายหรอืรบัซือ้คนื ดว้ยเช่นกนั 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ภายใน1วนัทาํการถดัไป  

16.3.   แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :   

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ

เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่

บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื

ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วนั  

16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :   

16.4.1.  ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูค่าดงักล่าวไปแลว้ 

หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมมีลูค่าน้อย
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กว่าหน่ึงสตางค ์หรอืคดิเป็นอตัราไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1)  จดัทาํและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกตอ้งภายในเจด็วนัทาํการนบัแต่

วนัทีพ่บว่ามลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระสาํคญั

ดงัต่อไปน้ี  

(ก)  มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง  

(ข)  มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่าํใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง)  มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้ง

มไิดม้สีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

(2)  ในกรณีทีส่าเหตุทีท่าํใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมผีลต่อเน่ืองถงึการคาํนวณมลูค่า

หรอืราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน

ใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่าหรอืราคาไมถู่กตอ้ง  

16.4.2.  ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูค่าดงักล่าวไปแลว้ 

หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมมีลูค่า

ตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  คาํนวณมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่ามลูค่า

หรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง  

(2)  ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้มมีลูค่าและคดิเป็น

อตัราดงักล่าว  

(ก)  จดัทาํรายงานการแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการ

ถดัจากวนัที ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมพบว่ามลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และ

สง่รายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีค่าํนวณมลูค่าหรอื

ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน

ดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีบ่รษิทัสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์  

รายงานตามวรรคหน่ึงใหม้สีาระสาํคญัตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 24.2.1(1) โดยอนุโลม เวน้

แต่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนรวมเปิด ใหร้ะบุ

การดาํเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งไวแ้ทน

ขอ้มลูตามขอ้ 24.2.1(1)(ง)  

(ข)  แกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทนุใหถู้กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู

ในรายงานตาม (ก)  

(ค)  ดาํเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ข

มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน 

ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตาม (ก) 

ความใน (ค) มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมปิดทีม่หีน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูค่าหน่วยลงทุนตามระเบยีบหรอื

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้  

16.4.3.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมมีลูค่าตัง้แต่

หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง ใหบ้รษิทัจดัการ
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กองทุนรวมดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้มมีลูค่าและ

คดิเป็นอตัราดงักล่าว  

(1)  จดัทาํรายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2 4 (ก) 

ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในสว่นของการดาํเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(2)  ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ และดาํเนินการโดยวธิกีารใด 

ๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2 (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัทาํ

การนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั

และรายงานการชดเชยราคา  

(3)  จดัทาํมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้

สาํเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) ใหส้าํนกังานภายใน

เจด็วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่

ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทุนรวมสง่สาํเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มสาํเนารายงานดงักล่าวแทน  

16.4.4.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) ใหบ้รษิทั

จดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้

ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบั

ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอื

มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน

รวมจา่ยเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจาํนวน

หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา

ทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุน

ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่

ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบั

สว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ ใหบ้รษิทัจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวน

เท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) ใหบ้รษิทั

ปฏบิตัดิงัน้ี  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของ

ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง
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กบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่น

ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจาํนวนหน่วยลงทุน

ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่

ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย

ลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่น้อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด ให้

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าด

อยู่ หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบั

สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด เวน้แต่

การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น 

ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอื

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัอาจนําเงนิชดเชยราคาไป

รวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไมม่สีถานะ

เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้รษิทัชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่

วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข) 

หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม (2)(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจา่ยเงนิของบรษิทัเองแทน

กองทุนเปิดกไ็ด ้ 

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

ทาํการของบรษิทั เพือ่ใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้ 

16.4.6.  หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้งจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่

ไม่อาจควบคุมได ้ 

16.4.7.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่าย

ในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2 ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

17.  ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง 

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

        ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

       ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4. ชื่อผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี
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  อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจทาํการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นที ่

       ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย 

       ทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อีาํนาจควบคุมการดาํเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 

             บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิ 

             การแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

       รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :   

บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 

โทรสาร 0-2294-2345 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ 

ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :    

       ไมม่ ีเน่ืองจากไมใ่ช่กองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ (Country Fund) 

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทนุรวม :  

18.1.  วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 พฤศจกิายน  

18.2.  วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 

18.3.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ีประมาณ 1 ปีนบัจากจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปีนบัจากจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

19.  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ 

19.1 การดาํเนินการและการบรหิารจดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการ 

ในการดาํเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น

โครงการจดัการกองทุนและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน สมาคม และ/หรอื

หน่วยงานอื่นใดทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ 

กาํหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2 การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

(1) หากมคีวามจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการกองทุนเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์

ต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยหากมไิดก้ระทาํโดยมตเิสยีงขา้งมากของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน กจ็ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในเรื่องใดๆ  บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจาํนวนเสยีงใน

การขอมตคิรัง้นัน้  
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(2) ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทนุ ไดก้ระทาํโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

โครงการจดัการกองทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย และจะ

ประกาศทางหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิหา้ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสง่เอกสารหลกัฐาน

เกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์  เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 

ก่อนทาํการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการอาจ

ดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีท่างสาํนกังานกาํหนดได ้

ในกรณีทีม่ตดิงักล่าวของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกีย่วขอ้งกบัสทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และ

ความรบัผดิชอบของ บรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และทีป่รกึษา 

(ถา้ม)ี” หรอืเกีย่วขอ้งกบัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตาม ขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้

หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทนุรวม” ของบรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ทีป่รกึษา (ถา้ม)ี หรอืผูอ้ื่นทีใ่หบ้รกิารแก่กองทุน มตดิงักล่าวจะตอ้ง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั

ซือ้คนื (ถา้ม)ี ทีป่รกึษา (ถา้ม)ี หรอืผูอ้ื่นทีใ่หบ้รกิารแก่กองทุนแลว้แต่กรณี ในการดาํเนินการตามมตนิัน้ๆ ทัง้น้ี 

การดาํเนินการตามมตคิวามเหน็ชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งไมข่ดัต่อประกาศ หรอืกฎหมายต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

(3) บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการเพิม่เงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนตามจาํนวนที่

เพิม่ขึน้ของเงนิทุนโครงการไดต่้อเมื่อไดม้กีารจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเงนิทุนโครงการต่อสาํนกังานแลว้ 

(4) บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการควบรวมกองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ต่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน และปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปน้ี 

(4.1)  กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปจะดาํเนินการเพื่อควบรวมกองทุนไดต่้อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(4.1.1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน

รวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมใน

จาํนวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีส่าํนกังานกาํหนด 

(4.1.2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนออกเสยีงน้อย

กว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอื

ออกเสยีงตัง้แต่กึง่หน่ึงขึน้ไปของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหน่ึงเกนิกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด   หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป ใหด้าํเนินการขอมติ
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ครัง้ใหม่ภายใน สบิสีว่นันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบั

หนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก  และไดร้บัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึง่หน่ึง

ของจาํนวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม

กองทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการตาม (4.1.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรกใหผู้้

ถอืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการกาํหนดรายละเอยีดของโครงการ

จดัการกองทุนรวมใหม ่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี  พรอ้มทัง้

ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไมว่่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทนุปิด หรอืกองทุนปิด

กบักองทุนเปิด  หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทั

จดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิด

ดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (4.1.1) ของวรรค

หน่ึง ใหถ้อืวา่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการ

จดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้น้ีโดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อ

แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม 

 (4.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสง่หนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกวา่สบิสีว่นัก่อน

วนัประชมุ หรอืสง่หนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการ

รบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบ

รวมกองทุนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(4.3) ในชว่งระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม

กองทุน  บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม

กองทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิด

ประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ 

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวนัทาํการ

สดุทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  และจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่าํการ

และสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ดงักล่าวเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาใหเ้มื่อผูถ้อื

หน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(4.4) เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการยื่นคาํขอรบั ความเหน็ชอบต่อ

สาํนกังาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอรบัความเหน็ชอบ 

(4.5) บรษิทัจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวม (ถา้ม)ี 

ตลอดจนสทิธแิละกาํหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทนุรวมที่

โอน ตามวธิกีารดงัต่อไปน้ีภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(4.5.1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนงัสอืพรอ้มสรุป

สาระสาํคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน วนัทีจ่ะควบรวมกองทนุ 

วนัเริม่ทาํการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยระบุวนั เดอืน ปี อย่างชดัแจง้ และสถานทีต่ดิต่อเพื่อ

สอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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(4.5.2) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัทีม่จีาํหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิน่อย่างน้อยสองฉบบัเป็นเวลาสอง

วนัตดิต่อกนั 

ในกรณีทีเ่ป็นการควบรวมกองทนุระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด  

การแจง้และประกาศตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการแจง้และประกาศการไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย

ลงทุนตามขอ้ 4.1 วรรคสีด่ว้ย 

(4.6) เมื่อบรษิทัจดัการไดม้หีนงัสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (4.5) แลว้ ใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนในการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 

แลว้แต่กรณี 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนทีค่ดัคา้นหรอืทีไ่ม่ไดอ้อกเสยีงในการ

ควบรวมกองทุน  บรษิทัจดัการจะจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวในการทีจ่ะออก

จากกองทุนรวมก่อนทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ โดยคาํนึงถงึมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขาย และราคารบัซือ้คนืในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทนุ และแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการควบรวม

กองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ และสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุน

รวมทีโ่อน ไมแ่สดงเจตนาภายในเวลาทีก่าํหนดใหส้ทิธ ิบรษิทัจดัการจะขอสงวนสทิธดิาํเนินการใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรอืกองทุนทีร่บัโอน 

(4.7) บรษิทัจดัการตอ้งจดัทาํหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัและสว่นขอ้มลูโครงการทีเ่ป็นปัจจบุนัของกองทุน

รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  โดยระบวุนัทีม่กีารควบรวมกองทุน รวมทัง้ประวตัคิวามเป็นมาโดยสรุป

ของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนไวด้ว้ย   และใหบ้รษิทัจดัการจดัสง่หนงัสอืชีช้วนดงักล่าวให้

สาํนกังานไม่น้อยกว่าหน่ึงวนัทาํการก่อนการเริม่จดัสง่หรอืแจกจา่ยหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัให้

ประชาชน 

19.3  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 

 1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

 2) การสง่หนงัสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วนัและเวลาในการดาํเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัที่

บรษิทัจดัการจะกาํหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการดาํเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทัง้น้ี ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนน

เสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอื

หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การดาํเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก

บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามติ

นัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัสาํคญั ตอ้ง

ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วย
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ลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวน

หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดที่

ไดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

20.  ข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

20.1 การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามที่

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

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

ผ่อนผนัในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทัง้น้ีโดยถอืว่า

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้น้ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที่

สาํนกังานประกาศกาํหนด เหน็ชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ใหส้ามารถกระทาํได ้

    20.2  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิารของ

บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจาํเป็นเพื่อใหก้องทุน

ไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทั

ตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนรวมนัน้ดว้ย 

    20.3  การกูย้มืเงนิหรอืการทาํธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

    20.4  การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

(1) การแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเพื่อนําไปลงทุนในต่างประเทศหรอืการนําเงนิกลบัเขา้ประเทศเพื่อรกัษา

สภาพคล่องของกองทนุ ใหอ้ยู่ภายในระยะเวลาหรอืแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

(2) การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ เพื่อกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุน 

ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

    20.5  การบรกิารซือ้/ขาย/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิอีื่น ๆ เพิม่เตมิ 

บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารซือ้/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารแบบอื่นเพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่

บรษิทัจดัการกาํหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข

โครงการ เช่น 

(1)  วธิกีารซือ้/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอ (Automatic Saving Plan) 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี           73 

(2)  วธิกีารซือ้/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ทัง้น้ี เมื่อบรษิทัจดัการจะเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั

ก่อนเริม่ใหบ้รกิารบน website ของบรษิทัจดัการ 

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

            CDD) 

บรษิทัจดัการและ/ หรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มลู 

เอกสาร หลกัฐาน เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ผูล้งทุนตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อีาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรอืภายหลงัการลงทุน

ในกองทุนไปแลว้ ทัง้น้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และ

ประเทศอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิตั ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้ี

อาํนาจ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งทาํความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ 

(Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทุนของกองทุนมหีน้าทีแ่จง้การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบัการรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบ

ลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัิ

ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชเีพื่อใชบ้รกิารใหม่ การทาํธุรกรรมของลกูคา้เดมิ และ

การทบทวนขอ้มลูลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการอื่นๆ ตามทีห่น่วยงานผูม้อีาํนาจกาํหนด

แนวทาง 

     20.7 การดาํรงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการทาํประกนัภยัความรบัผดิของ

บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบ

จากสาํนกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึง

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรู้

ถงึการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจ

ขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะคาํนึงถงึประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั  และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

20.8 การนําสง่/เผยแพร่ขอ้มลู ขา่วสาร รายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน และ/หรอืหนงัสอืของบรษิทัจดัการถงึผูถ้อื 

      หน่วยลงทุน 

เน่ืองดว้ยกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดทีร่ะดมทุนจากนกัลงทุนในประเทศ ดงัทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 1.4 บรษิทัจดัการจงึอาจ

พจิารณานําส่ง/เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน  และ/หรอืหนังสอืของบรษิัทจดัการ

ต่างๆ สําหรบัผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดงักล่าวที่ระบุสถานที่ติดต่อในประเทศตามวิธกีารที่บรษิัทจดัการ

พจิารณาแลว้ว่าเหมาะสม เช่น ทางไปรษณีย ์ ปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคืน  โดยไม่ขดัต่อหลกัเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  โดยการนําส่ง/เผยแพร่

ดงักล่าวไม่รวมถงึผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิต่อใหม่เป็นสถานทีต่ดิต่อในต่างประเทศ 

ทัง้น้ี เพื่ออํานวยความสะดวก และเพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนําส่ง และ/หรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดในลกัษณะ

ทาํนองเดยีวกนัน้ี 
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อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่น/แกไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบัรปูแบบ วธิกีารนําสง่ เผยแพร่ รวมถงึอาจ

จดัให้มีรูปแบบการตอบรบัข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่ในการดําเนินการดงักล่าวบรษิัทจดัการได้คํานึงถงึประโยชน์ของกองทุนรวม

และผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสาํคญั 

ในกรณีการนําส่งจดหมาย/หนังสอืถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  การขอมติ  การเลิก

โครงการกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะดําเนินการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด และ/หรอืประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

20.9 การจดัทาํทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน: 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชาํระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการ

จาํกดัสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนด

ในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทนุรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ลว้  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอีาํนาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วย

ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

  20.10  กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ 

           ทัง้หมด 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทนุรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุนของ

บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จีาํนวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัท ีเวน้แต่ เขา้

ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

  20.11  ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน : 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1.   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2.   กองทุนประกนัสงัคม 

3.   กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.   กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแหง่ชาต ิ

5.   กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6.   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.   กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.   กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)   นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษี

เงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 
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(ค)   บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใตโ้ครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทนุ

ทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน

ต่างประเทศ 

(ง)    บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนั

จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี

หรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในสว่นของหน่วยลงทุนที่

รองรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค)   กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะ

ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน ได้

ไม่เกนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง)    กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน

ไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก

สาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

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

คล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทนุรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

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

 20.12   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1)  พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

    หรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนงัสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green 

    Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ 

    สาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืสง่คาํสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืชาํระ/รบัชาํระเงนิเกีย่วกบั 

   หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยูใ่นประเทศ 

   สหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 

5) กองทรพัยส์นิของบคุคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบัการ 

   สัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าว 

   ขา้งตน้ 
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 20.13   ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั : 

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

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

การเงนิทีไ่มใ่ช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลู

เกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล 

สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีว้

กบั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายทีม่ี

ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า 

“กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหา

ความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํ

เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื 

มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่

สาํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย 

     ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.  

     2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ 

     รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทนุกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560  

     เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตาม 

     ขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุน 

     การขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่าํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น  

     NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ 

    ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอื 

    ระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจทาํให ้

    กองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืดาํเนินการลงทุนไดอ้ย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจ 

    ทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

    เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู ้

    ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัติาม 

    หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ 

    ปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการ 

    และกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ  

    และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เช่น 

ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จาํนวนเงนิค่าขาย
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คนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคาํยนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ

ความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลู

ตามหวัขอ้ทีก่าํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุง

ขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA 

หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอื

ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่

บรษิทัจดัการกาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างดงัต่อไปน้ี

ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามทีบ่รษิทั

จดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผู้

ถอืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทําใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าว

แล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลอืกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เติมขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บรษิัทจดัการได้สงวน

สทิธไิว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถงึผูท้ี่เกีย่วขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย

อาจนําส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดทีร่าชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องรอ้ง

ขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21.  การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทั

จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที่

กาํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลีย้งชพี           78 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั

อาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีทีข่อ้กาํหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ 

หรอืคาํสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อื

ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามใน

ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไมว่่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของ          

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

                              

                             

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 ธนัวาคม  2560  ถึงวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2561 

 

- ไม่ม ี- 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทั

จดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(www.sec.or.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

           ของธรุกิจกองทุนรวม 

                    - ไมม่กีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 

 

                                          ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

                                                      - ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหน้ี) 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มนัน่ี มารเ์กต็เพื่อการเลี้ยงชีพ 

 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ ์

3. นายวสชุนม ์ทรายแกว้ 

4. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 

 

หมายเหตุ  : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่ อผู้จ ัดการกองทุนทัง้หมดได้ที่  website ของบริษัทจัดการ 

                 ( www.principal.th ) 

http://www.sec.or.th/
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 

 


	หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

