
 

 

 

 

  

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพ่ือการเลี้ยงชีพ, CIMB – Principal (FAM) SET100 Retirement Mutual 

Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

ตอบแทน ทําให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความ

เส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วยหากไม่ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นหลกัประกนั 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ จะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน และจะต้อง

คืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รบัภายในกาํหนด เวลา มิฉะนัน้จะต้องชาํระเงินเพ่ิมและ/หรือเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนใน

กองทุนน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อ

สงสยั ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้  รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2562 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพ่ือการเล้ียงชีพ 

Principal SET100 Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL SET100RMF) 



 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 

 

 
จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 

 

 

 

วนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ในวนัและเวลาทาํการถงึ 15.30 น. 

 

 

 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 

 

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
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กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี   1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

คาํจาํกดัความ :  

โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี 

กองทุนรวม หรอื กองทุน หรอื

กองทุนเปิด 

หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี 

กองทุนรวมดชันี หมายถงึ กองทุนรวมทีม่นีโยบายสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 

            การเคลื่อนไหวของดชันีราคาหลกัทรพัยท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการ 

            กองทุนรวม  โดยดชันีราคาหลกัทรพัยด์งักล่าวตอ้งไดร้บัการยอมรบั 

            จากสาํนกังาน 

หนงัสอืชีช้วน หมายถงึ หนงัสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 

เพื่อการเลีย้งชพี 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

วนัทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(Subscription Date) 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ี  

            ตามทีก่าํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

วนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุน 

(Redemption Date) 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํการขายคนื 

            หน่วยลงทุนได ้ทัง้น้ี ตามทีก่าํหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บคุคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้าํหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้ 

            คนืหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุน 

            รวม 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก่ ธนาคารสแตนดารด์ 

            ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

มลูค่าหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ 

            ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน 

(Subscription Price) 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน  บวกดว้ย 

            ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(Redemption Price) 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย 

            ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที ่

            ถูกตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

            จนถงึปัจจบุนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที ่

            มรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่น 

            ต่างของราคาหน่วยลงทุน  ทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง 

            แทนการเพิม่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน 

ใบแสดงสทิธ ิ 

 

 

หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย   

            (Depositary receipt) 
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หลกัทรพัยอ์า้งองิ  หมายถงึ หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหน่ึงทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใช ้

            เพื่อรองรบัใบแสดงสทิธ ิ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

สาํนกังาน หรอื สาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

            สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/ 

            หรอื ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

            ประกาศและคาํสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

สมาคม  หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ 

            หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัสาํนกังานคณะกรรมการ 

            ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทาํการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิ 

            หลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั 

            การเงนิ 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

            และตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจาํกดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจาํกดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้ 

            และถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ 

            ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

กจิการ หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี

            หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดั 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัช ี

            กาํหนดเกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คาํเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า 

            ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อ 

            ครอบงาํกจิการ 

ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ 

            ตลาดหลกัทรพัย ์

กลุ่มกจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี

กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่า 

             ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุล 

             เงนิทอ้งถิน่ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะที ่

             สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชมุกลุ่มธนาคารกลาง 

             สมาชกิ Executives Meeting of East Asia and Pacific Central  

             Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม  

             พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual  

             Fund) 

กองทุน buy & hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้น 

             ครบกาํหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของ 

             กองทุนรวม หรอืครบอายุของกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการ 

             ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุน 

             ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน  

             property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ 

             ประเทศต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทนุรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐานตาม 1.  ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู

บรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 

             อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อ

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual F und) 
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การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 

derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 

ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงัน้ี 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะ

ทาํนองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีง

ไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จาก

คู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงนิคลงั   

2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

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

   มภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ ตราสารทีม่รีปูแบบทาํนองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์าร

ระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมาย

ไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ 

Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
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ตลาดซือ้ขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขี ึน้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอ

ขายหลายราย 

2.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่กาํหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้

ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการ

จดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตาม

หลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุน

รวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้าํ

การซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดย

พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสดุ  ทัง้น้ี หากไมม่งีบ

การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่กาํหนดใหเ้ป็น

หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย

การกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผู้

ส ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี  
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หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 

    คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

    กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

    ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

    และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปู

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ ทาํนองเดยีวกบักองทนุโครงสรา้ง

พืน้ฐานตาม 1. ทัง้น้ี ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอืน่ใด 

หน่วย property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปู

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พือ่

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กีาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีาร 

             เผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ 

             กองทุนนัน้ 

CIS operator หมายถงึ  บคุคลดงัน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 

2.  ผูท้าํหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

counterparty limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บั 

             ความเหน็ชอบจากสาํนกังาน เวน้แต่ทีก่าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใน 

             ภาคผนวก 5 สว่นที ่5  
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credit derivatives หมายถงึ derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของ 

            ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงั 

            คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซึง่มภีาระ 

            ผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ ี

            ผลต่อการชาํระหน้ี (credit event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความ 

            เสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมภีาระผกูพนั 

            ดงักล่าว 

credit event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามทีร่ะบุใน 

            ขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีจ่ดัทาํโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ 

            ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรอืสญัญา 

currency risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบั 

             ราคา underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

derivatives on organized 

exchange 

หมายถงึ  derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate หมายถงึ  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้

            ในการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 

             ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอื 

             ในกจิการทีป่ระกอบธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้น้ี ไม่ว่า 

             กองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion)  

             ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน 

             ลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  

             และสาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

group limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอตัราสว่น 

             การลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาคาํนวณรวมกนั 

guarantor rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผู ้

             สลกัหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั  
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international scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่าง 

             ประเทศ 

investment grade หมายถงึ  credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial  

             Public Offering) 

issue rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

issuer rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

market price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

national scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ 

             ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดย 

             ออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิ 

             อยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่ 

             อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย 

             หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้

             ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ 

             กองทุนสว่นบุคคล 

notional amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives  

             อา้งองิถงึ (obligation category & obligation characteristics) 

options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” ใน 

             มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives หมายถงึ  derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

portfolio duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการคาํนวณ 

             ค่าตามมาตรฐานสากล 

product limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณต ามประเภททรพัยส์นิ 
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PVD หมายถงึ  กองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

regulated market หมายถงึ  ศนูยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจา 

             ต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั 

             ตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ 

             ทางการหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตรา 

             สารทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัหลกัทรพัย ์

repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase  

             agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์  

             (Securities Borrowing and Lending) 

securities lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

share warrants หมายถงึ  ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ที ่

             อยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัชาํระหน้ีของรฐับาลของ 

             ประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อ 

             เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตาม 

             กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 

             Subscription Right) 

underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
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1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี  

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal SET100 Retirement Mutual Fund  

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET100RMF  

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 : กองทุนเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

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

2.2. เงื่อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธขิายหน่วยลงทุนเกนิเงนิทุนของโครงการได้

ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

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 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จาํนวนมลูค่าขัน้ตํ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอื

สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 

ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจกาํหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอาํนวย

ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็

ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ตํ่าของการทาํรายการสัง่ซือ้และ/หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการสง่เสรมิการขายหรอื

บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
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บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทั

จดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่าํการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมวีตัถุประสงคเ์พื่อระดมเงนิทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป เพื่อนําเงนิไปลงทุนใหไ้ดม้าเพื่อผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

ในระยะยาวเพื่อการเลีย้งชพีหลงัเกษยีณอายุของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุน และสรา้ง

ผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของดชันี SET100  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแหง่ทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมดชันี (Index Fund) 

  ดชันีทีใ่ชอ้า้งองิ : SET100 INDEX 

- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive 

management/index tracking)  

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1. ดชันีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) สดัสว่น (%):100.00 

หมายเหตุ: 

ดชันี SET100 Total Return Index (SET100 TRI)  เป็นเกณฑม์าตรฐานในการเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน

ของกองทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 

ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่าํหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดั

ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูใน

การตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษิทั

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

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ
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ตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัทาํหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนในหุน้ทีเ่ป็นสว่นประกอบของดชันี 

SET100 กองทุนเปิดที่มนีโยบายการลงทุนซึง่จะส่งผลใหม้ ีnet exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม โดยกองทุนจะใชก้ล

ยุทธก์ารบรหิารเชงิรบั (Passive Management Strategy) เพื่อใหก้องทุนมผีลตอบแทนใกลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของ

ดชันีอา้งองิ (SET100 Index)  

เงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอื กองทุนจะนําไปลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ หรอืเงนิฝาก และในหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่ไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืเหน็ชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงกองทุนอาจพิจารณาทํา

ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

อย่างไรกด็ ี กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อสรา้งผลตอบแทนของกองทุนให้ใกลเ้คยีง

กบัผลตอบแทนของดชันีอ้างองิ (SET100 Index) โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ และต้อง

เป็นไปตามเงื่อนไข  อื่น ๆ ทา้ยขอ้ 3.3 

ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถงึตราสารหน้ีที่

มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) 

ตราสารหน้ีทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

เงื่อนไขอื่นๆ:  

(1) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ

ผลตอบแทนของดชันีอา้งองิ (SET100 Index) ดงักล่าวได้กต่็อเมื่อบรษิัทจดัการไดร้บัใบอนุญาตจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

(2) กรณีที่ดชันี SET100 ถูกยกเลกิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนดชันีที่กองทุนใช้อ้างองิในการสรา้ง

ผลตอบแทนเป็นดชันีราคาหลกัทรพัยอ์ื่นๆ ที่ใกล้เคยีง เช่น ดชันี SET50, SET Index หรอืดชันีอื่นที่เหมาะสม 

โดยจะขอความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกบัดชันีที่

ใชอ้า้งองิโดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน

เป็นสาํคญั 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : - 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น

อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
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หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ข

หรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัท

จดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้

แนวทางทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนดงักล่าว

โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆโดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน

เป็นสาํคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดําเนินการที่ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถือว่าได้รบัมตจิากผูถ้ือ

หน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 

1.1 ตราสารทุน 

1.1.1 หุน้ 

1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

1.1.5 ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ 

1.2 ตราสารหน้ี 

1.2.1 พนัธบตัร 

1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3 หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4 ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8 ตราสารหน้ีอื่นทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัตราสารหน้ีตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนกังาน

กาํหนดเพิม่เตมิ  

1.3 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4 ตราสาร Basel III 

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น 

ดงัน้ี 

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรอืเงื่อนไขทีท่าํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมเีงือ่นไข

ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้

อย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจาก

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

ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงัน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2 ธนาคารออมสนิ  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิ

ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการ

ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแทง่) 

1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุน สามารถลงทุนได ้

1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

Product Limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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1. คู่สญัญาตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2 บรษิทัเงนิทุน 

1.3 บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5 บรษิทัประกนัภยั 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8 นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9 สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทาํ Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี  

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ี

Credit Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

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

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

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

และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

ดงัน้ี 

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

เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลู

ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีcredit 

rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงได้

กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลู

ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีcredit 

rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 

Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 

Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 
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4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กาํหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและ

การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการ

คาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

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

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสาร

ตาม Reverse Repo 

4.4 การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทั

จดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้น

การทาํ Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และ

ทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่ลูค่า

หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ 

ณ สิน้วนั มมีลูค่าน้อยกวา่มลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่เกนิ 5 

ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกาํหนดเรื่อง

ดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้าํหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 

(Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดาํเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่ี

การคาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่

กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตาม

ธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี 

ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึน้โดยคาํนึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ

คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยมืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น

การลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญา

ดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดาํเนิน

กจิการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย ์
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1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทนุแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื

หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี  

3.1 ดาํเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้ง

เป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทั

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 

วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit 

Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating 

ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนงัสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่

กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบายการ

ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ดาํเนินการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดาํเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะ

มผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารที่

มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีาํหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบั

แต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึกาํหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
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3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหน่ึง

อย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 

Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit 

Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน 

สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอื

หลายอย่าง ดงัน้ี  

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 

หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 underlying อื่นตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั 

(spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นที่

ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและ

เปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น 

ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย 

derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติ

บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลโดย

หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
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2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชาํระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้น้ี ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบ

สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying 

หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสม

ขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะ

ตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนกั ≤ 20% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนกั ≤ 35% ของน้ําหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนกัไม่เกนิอตัราทีก่าํหนด

ในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที่

เกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตรา

สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ

กองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทาํหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั 

ทัง้น้ี หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั

เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอื

หลายอย่างดงัน้ี 

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

ภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้

โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ

หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทั

จดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อได้

อย่างเหมาะสม 
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4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule)  

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่

กองทุนอาจตอ้งชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives 

นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง 

การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก

วนัที ่15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของ บลจ.  ให้

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทาํการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนียัสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่าย

หน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข 

ดงัน้ี 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม

อย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ 

โดยคู่สญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตาม

ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั

ความเสีย่งครบกาํหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ

กาํหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 

Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี

หน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 

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

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่

ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของ

สนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้าย

ประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิ

กบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

อา้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี 

ของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit 

event หรอืครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 
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7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่าํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่าํนกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดทีท่าํใหส้ทิธทิีก่าํหนดไวใ้นตราสารแหง่หน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : - 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน

รวม ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

  

ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS   ไม่เกนิ 20% 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น

ประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

หรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลอืกใช ้Credit Rating แบบ National Scale ซึง่

ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating อยู่ในระดบัที ่

Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม 

 กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให ้

 ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

 5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด

ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ ≤ 397 วนั นบัแต่

วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ

ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 

จะสงูกว่า 

1. 10% หรอื 

2. น้ําหนกัของตราสารทีล่งทุน ใน 

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

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ

สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแหง่

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั นบัแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market   
6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์

ซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)          

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื

กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดาน

ซือ้ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจทาํใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้

ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสาร Basel III            

6.4.2 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวนัชาํระ

หน้ี  ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทนุ และไม่ไดม้ี

ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนั

  

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงัน้ีแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  

(1)  10% หรอื 

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

ตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ

ทาํนองเดยีวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 

– 6.4.3.3.2  

6.5 ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 

Grade 

6.5.1 Reverse Repo 

6.5.2 OTC Derivatives  

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่

กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กบับรษิทัดงักล่าว   

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรอื 

(2) น้ําหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 

ใน Benchmark + 10%   

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน  

2. Derivatives on Organized Exchange  

 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่

เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตาม

รอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุองทุน  คงเหลอื 

≤ 6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 

1 ปี  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives)    

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1 B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้าํเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย

กาํหนด หรอืมเีงื่อนไขใหM้Fสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 

12 เดอืน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 6 ของสว่นน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหน้ี ตราสาร

กึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3  ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่น

การลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

(single entity limit) 

2.3.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ่ากว่า investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

  

3 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไมเ่กนิ 20% 

4 Reverse Repo  ไม่เกนิ 25%  

5 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่าํนวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนหรอื Basel lll  ทีม่อีนัดบัความ

น่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถ

ลงทุนได ้(non-investment grade / unrated)  

ทุกประเภทรวมกนั 

ไม่เกนิ 15% 

  

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้กาํหนดเกีย่วกบั 

product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

7 derivatives ดงัน้ี 

7.1  การเขา้ทาํธุรกรรมderivatives ทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

(hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่ 

7.2  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่

เพื่อการลดความเสีย่ง  (non-

hedging) 

global exposure limit 

7.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่

เกนิ 100% ของ NAV 

7.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
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จาํกดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนในderivatives โดยมลูค่า

ความเสยีหายสงูสดุ   (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น  หมายความว่า  การลงทุนใน

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic 

investment) หรอืการลงทุน ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวาม

ซบัซอ้น (exotic  derivatives) 

  

 ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจีาํนวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร 

Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใดราย

หน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตรา

สารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability)  หน้ีสนิ

ทางการเงินของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้ับรวมมูลค่าหน้ีสนิดงักล่าว 

ของเจ้าหน้ีที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่

เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบ

การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบ

กําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้

อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม

ขอ้น้ีของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารได้มี

การยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารที่ออกใหม่

และมี credit rating อยู่ ในระดับตํ่ ากว่า investment grade หรือไม่ม ี

credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 

รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา

สารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณา

เป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออก

โดยบุคคลดงัน้ี 

1.  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2.  ธนาคารออมสนิ 

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9.  บล. 

10.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทาํนองเดยีวกบับุคคลตาม 1. 

– 9.)  

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

ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงัน้ี 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ีโดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หน้ีสนิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดัทํางบ

การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ

บญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International 

FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็น

เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่ง

รายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจน

จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จําหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 

90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไป

จนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราสว่นการลงทุน

ในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จําหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สนิมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัต ิ

แล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่เกดิ

กรณีดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนั

ครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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(2) ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่

กาํหนด 

(3) แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ํานวณตามประเภท

ทรพัย์สิน สําหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตาม

อตัราสว่นการลงทุน (Product Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัทําการดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 

(3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่าํหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัทาํรายงานขอ้มูล

เกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัทีส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตาม

อตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่

ลงทุน (concentration limit) ตามทีก่ําหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว

บรษิทัจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก) งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุ้นจํานวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รบัการ

ผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคาํขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็น

หุ้นของบรษิัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนได้มาหรอืเป็นผู้ถอืหุ้นของ

บรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป

ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บรษิัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ

ผูล้งทุน ใหบ้รษิัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

สาํคญั และต้องสง่รายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่ง

รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กาํหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1) จดัทํารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อสาํนกังาน รวมทัง้จดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายในวนัทาํการ

ถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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(1.2) ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทุน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิัทจดัการ

ดาํเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง

ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จด

ทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง

ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าว

ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบกาํหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดย

เป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 5.2.6. เรือ่ง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงัน้ี 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่ง

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็

ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
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บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 

บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  (ถา้ม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยใน

ระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจํานวนเงนิทุนของ

โครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงนิทุนของโครงการ ทัง้น้ี หากมผีูจ้องซือ้หน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงนิทุน

ของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดย

จะปิดประกาศทีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

5.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษ ี

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี สามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอื

ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ ใบคําขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคําสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน รวมถงึคู่มอืภาษี ไดท้ีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาทาํการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

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 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้ง

ชพี ได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ได้ทุกวนัทําการ ใน

เวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการ 

หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สอง

พนับาท) ซึง่เป็นมลูค่าทีย่งัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(2) ผูจ้องซื้อจะต้องชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนใหแ้ก่

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียด

ต่างๆ ในใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระใน

เรื่องของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ที่เกีย่วเน่ืองกบัการลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่คาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูจ้องซือ้

พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนั

แหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบับให้แก่บรษิัทจดัการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งคําสัง่

ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎใน

ภายหลงัว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่

ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนไม่ได้รบั
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เอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้

ดาํเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น

นัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผูจ้องซือ้

ได้ใหค้วามเหน็ชอบในการดําเนินการตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัทางโทรสารและ/หรอื

ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่นัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข

หรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การชาํระค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

(1)   ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิค่าซือ้ครัง้เดยีวเตม็จํานวนที่จองซื้อ โดย

ชาํระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่น

ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึง่ในกรณีทีผู่จ้องซือ้หน่วยลงทุนชําระเงนิค่าจองซือ้

เป็นเชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ี่จอง

ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพิล 

จํากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลงั

ของเชค็ หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์

ของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี ในวนัทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัชําระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/

หรอืเงนิโอนเท่านัน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้น้ี ขึน้กบั

ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เติมบญัชจีองซื้อ

หน่วยลงทุนในอนาคต ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อน

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2)  หลงัจากทีบ่รษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดร้บัการจอง

ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อถูกต้อง

ครบถ้วนแล้ว บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบ

สาํเนาใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ผูล้งทุนที่ประสงค์จะใช้บรกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร 

จะต้องยื่นหนังสอืยินยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอม

ดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร

ทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4)  ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือ

ดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัที่จองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน จะดําเนิการยกเลกิราย

การจองซื้อนัน้ และแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อ
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หน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได ้แต่ต้องอยู่ในระยะวนัและเวลาของการเสนอขายครัง้

แรกทีก่าํหนด 

(5)  ในการชําระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่า

หน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จํานวน จะหกัลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่

เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของ

บรษิัทจดัการกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิัท

จดัการอาจจะดาํเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(6)  ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดท้ําการจองซือ้หน่วยลงทุน และไดช้ําระเงนิค่าจองซือ้

หน่วยลงทุนเตม็ตามจํานวนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอื 

ขอคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(7)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและ

วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการจองซื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้ ให้แก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการ

ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(8)  บรษิัทจดัการจะนําเงนิที่ไดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไว้ในบญัชี

เงินฝากที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อการน้ี ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าว

ทัง้หมดจะนําเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

5.2.2.2.2 จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์

อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอใช้บรกิารผ่านเวบ็ไซด์

ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวได้ที่

บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสําเนาบัตร

ประชาชน รวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระ

ค่าจองซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผู้

ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้อง

ซือ้ 

(2) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย

ลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-

4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในระยะเวลาทีเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใิห้ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนต้องทํารายการ

จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการให้เสร็จ

สมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ

หน่วยลงทุน 

(3) การจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ

ของบรษิัทจดัการจะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท 
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(สองพนับาท) และไม่เกนิกว่าจํานวนทีร่ะบบกําหนด ซึง่เป็นมูลค่าทีย่งัไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้การทํา

รายการต่อวนั 

ข)  การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) 

เท่านัน้ 

(2) คาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าจอง

ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผู้จองซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิอาจมภีาระ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไข

ทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีจ่องซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้ 

(ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หาก

เงนิในบญัชไีม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้

โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและ

วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการจองซื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้ ให้แก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการ

ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน

เป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทาํรายการอย่าง

สมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐาน

ในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิ

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ

ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก

วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

5.2.2.2.3 จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้อง

กรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 

หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคืน พร้อมสําเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชี

เงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่ง

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสม

โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 
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(2) ในการเขา้มาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ

ครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทําการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็น

รหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย

ลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สูร่ะบบการซือ้ขายโดยผ่าน

ทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษัทจัดการได้ตลอด 24 ชัว่โมง ใน

ระยะเวลาทีเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องทํารายการจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ ให้เสรจ็สมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวนั

ทาํการสดุทา้ยของระยะเวลาจองซือ้หน่วยลงทุน 

(4) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของ

บรษิทัจดัการจะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สอง

พันบาท) และไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยังไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้การทํา

รายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระเงนิโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) 

เท่านัน้ 

(2) คาํสัง่จองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าจอง

ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ี ผู้จองซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไข

ทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิทีจ่องซือ้จากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้ 

(ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หาก

เงนิในบญัชไีม่เพียงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้

โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้นัน้ 

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและ

วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการจองซื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได้ ให้แก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทําการ

ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้จองซือ้หน่วยลงทุนเป็น

เพียงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่าง

สมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐาน

ในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หาก

เกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบ
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และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้

จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

5.2.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อและได้ชําระเงนิค่าจองซื้อ

หน่วยลงทุนเตม็ตามจาํนวนแลว้ ในกรณีทีจ่ํานวนเงนิทีร่ะบุในคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิ

ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัชําระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีไ่ดร้บัชําระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ในกรณีทีก่ารจองซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามที่ได้รบัอนุมตัจิากสาํนักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื้อ

โดยใช้หลกัการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการจองซื้อและรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

ตามจํานวน ในกรณีทีม่กีารจองซือ้พรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะ

จดัสรรตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวน

สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทึกขอ้มูลการซื้อหน่วย

ลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

5.2.4 การคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่

กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางสว่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) 

บรษิทัจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนโดยการนําฝากเงนิ

ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุน หรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 

1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัสว่นของ

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน อน่ึง สาํหรบัดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเน่ืองจากไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่ไดร้บั

จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการนําฝากเงินดงักล่าวเข้าบญัชีเงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 1 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทาํการถดัจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความ

ผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี

นับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ

พจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 
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ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม วธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุน ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยจะทําการติดประกาศที่

สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2.5 เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

5.2.5.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางสว่นใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น

จรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 

เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารจอง

ซือ้หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน 

เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอื

ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(5) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

5.2.5.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด 

และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ําหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

5.2.5.3 เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้ปรากฏเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้

การอนุมตัิจดัตัง้และจดัการกองทุนของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิน้สุดลง เวน้แต่จะมเีหตุอนั

สมควรและไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มลูค่าของหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดม้จีาํนวนไม่มากพอทีจ่ะทําใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารจดัการลงทุนต่อไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็นไป

ตามทีก่าํหนดในโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สุดลง ให้บรษิทัจดัการดําเนินการคนืเงนิค่าจอง

ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ “การ

คนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน” 

5.2.6 การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซือ้จะต้องเปิดบญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อทํารายการซื้อหรอื

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้ส ัง่ซื้อจะต้องกรอก

รายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้

แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี (บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการพิจารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ 

ตามทีเ่หน็สมควร) ดงัน้ี 
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(1) กรณีบุคคลธรรมดา   

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) สาํเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อีาํนาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไข

การลงนาม 

(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอํานาจในกรณีผู้มอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามที่

ระบุในหนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

หากขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ

บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้แจง้ให้ผู้จองซือ้ทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข 

หรอืยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่

ดาํเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิัทจดัการจะกาํหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิัทจดัการกําหนดให้ผูใ้ชส้ทิธใิน

ฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล 

รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี  จะต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิัทจดัการจะ

ดาํเนินการจดแจง้ชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุน (ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชร่ีวมขา้งต้นไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ใน

กรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะทําการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิที่ได้

จากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้

แจง้ความประสงคไ์วแ้ก่บรษิทัจดัการ ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตักิารดําเนินการ

ตามที่เหน็สมควร และเป็นผูก้ําหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การดําเนินการ

พสิจูน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิฝาก เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชีเงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน สําหรบั

เงื่อนไขการลงนามในการใช้สทิธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ในอนาคต 

 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
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บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอกีครัง้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศกาํหนดวนัเริม่ทาํการซือ้ขายในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ รวมถงึปิดประกาศ ณ 

สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไป

ตามทีก่าํหนดในขอ้ 6.2.6. เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงัน้ี 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4) อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอืน่ๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อน

วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.2.1 วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษ ี

เป็นไปตามทีก่าํหนดในขอ้ 6.2.1. เรื่อง “วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบญัชี

ผูถ้อืหน่วยลงทุน และคูม่อืภาษ”ี 

6.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การกาํหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การกาํหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากทีม่กีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแลว้ บรษิทั

จดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขาย

และจาํนวนหน่วยลงทุนทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรอง

โดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ “วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศ

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการใน

กรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการขายหน่วยลงทุน บวกดว้ย 

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

6.2.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

6.2.2.2.1 สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี 

ได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้ทุกวนัทําการ ในเวลา 

8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้โดยกรอก

รายละเอยีดต่างๆ ในใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน 
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โดยผู้ลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน ณ บรษิัทจดัการ 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยไม่กาํหนดจาํนวนขัน้ตํ่า 

ทัง้น้ี หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) เป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มลูค่าขัน้ตํ่า

สาํหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กบัผู้ลงทุนบางรายได้ โดย

บรษิทัจดัการไม่จาํเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จํานวนให้แก่

บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียด

ต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนและใบคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้

ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่อง

ของขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ส ัง่ซื้อ

พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนั

แหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซือ้ตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่ีการส่งคําสัง่ซื้อ

ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้น้ี หากปรากฎใน

ภายหลงัว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่

ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนไม่ได้รบั

เอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้

ดาํเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น

นัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะถอืว่าผู้ส ัง่ซื้อ

ได้ใหค้วามเหน็ชอบในการดําเนินการตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัทางโทรสารและ/หรอื

ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้น้ี หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้แจง้ให้ผูส้ ัง่ซือ้ทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไข

หรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจํานวนที่ส ัง่ซื้อ โดย

ชาํระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืคําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีาร

อื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซื้อ

เป็นเชค็ หรอืดราฟต ์เชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้

และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล 

จาํกดั” โดยระบชุื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซือ้ลงบนดา้นหลงัของ
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เชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้

ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อ

หน่วยลงทุนในอนาคต ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อน

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2) กรณีชําระค่าเงินค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเงินโอนผ่านเครื่อง

เอทเีอม็ ผ่านระบบธนาคารทางโทรศพัท ์ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ทแบงกิง้ และ 

Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซื้อหน่วย

ลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วย

ลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้

วนัทําการซือ้หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม” การทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทํา

การซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซื้อถัดไปในราคาขาย

หน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการซือ้ถดัไปนัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัที่

ไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

โดยจะติดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื 

(3) ผูล้งทุนที่ประสงคจ์ะใช้บรกิาร การชําระเงนิโดยอตัโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร 

จะต้องยื่นหนังสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอม

ดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีลว้ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร

ทราบทางไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4) กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีร์ริง่เชค็ของแต่ละธนาคารใน

วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ใน

ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่

รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่

คาํนวณไดเ้มือ่สิน้วนัทาํการซือ้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน 

โดยบรษิัทจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 

“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม” 

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีรร์ิง่เชค็ของแต่ละธนาคาร ใน

วนัทาํการซือ้หน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของวนัทาํการซือ้ถดัไปในราคาขาย
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ห น่ ว ย ล ง ทุ น ที่ คํ า น ว ณ ไ ด้  ณ  สิ้ น วั น ทํ า ก า ร ซื้ อ ถั ด ไ ป นั ้ น 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการนับแต่วนัที่

ไดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

โดยจะติดประกาศไว้ที่สํานักงานของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

(5) ในกรณีทีผู่้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์

ซึ่งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิัท

จดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทําการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการที่

สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการ

ทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้

ส ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ

นัน้ 

(6) ในการชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงนิจนเต็ม

จาํนวน จะหกักลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการกองทุนรวม

หน่ึงเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจจะดาํเนินการใหม้ี

การหกัลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(7) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทําการสัง่ซื้อ และได้ชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

ตามจํานวนแล้วจะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลย

พนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(8) หลงัจากที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) ได้รบั

คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส ัง่ซื้อถูกต้อง

ครบถ้วนแลว้ บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื จะส่งมอบ

สาํเนาใบคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(9) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและ

วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทาํการถดั

จากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

6.2.2.2.2 สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ

โทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่าน

เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์ม

ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนา

บตัรประชาชน รวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อ
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ชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผู้

ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้อง

ซือ้ 

(2) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุน

ทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4000 

กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ

ของบริษัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท 

(สองพนับาท) และไม่เกนิกว่าจาํนวนทีร่ะบบกําหนด ซึง่เป็นมูลค่าทีย่งัไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้การทํา

รายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) 

เท่านัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบรูณ์

ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัทาํการซือ้

หน่วยลงทุนใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซือ้ขายใหถ้ือ

เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อถัดไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเกบ็เงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไข

ทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชีเงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ 

(ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หาก

เงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่

หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและ

วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทาํการถดั

จากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 
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(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็น

เพียงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่าง

สมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐาน

ในการทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิ

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ

ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก

วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.2.2.3 สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้อง

กรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 

หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคืน พร้อมสําเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชี

เงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่ง

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดและเหน็ว่าเหมาะสม

โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ

ครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทําการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็น

รหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทุน

ทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการได้โดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง

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

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ

บรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สอง

พันบาท) และไม่เกินกว่าจํานวนที่ระบบกําหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยังไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้การทํา

รายการต่อวนั 

ข) การรบัชาํระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องชําระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) 

เท่านัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบรูณ์

ภายใน 15.30 น. ของวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัทาํการซือ้

หน่วยลงทุนใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ําหนด หรอืในวนัหยุดทําการซือ้ขายใหถ้ือ

เป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการซื้อถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
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คํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซื้อถัดไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แลว้ 

(3) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเต็มจํานวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนผ่ านบริการซื้อขายห น่วยลงทุนทางอิน เทอร์เน็ต  อาจมีภาระ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไข

ทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจํานวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชีเงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ 

(ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบคําขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หาก

เงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่

หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอื

รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จํากดัรูปแบบและ

วิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทาํการถดั

จากวนัทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเพยีง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ 

บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการ

ทาํรายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะดําเนินการตรวจสอบและ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จาก

ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

6.2.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะทาํการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัทีม่กีารคาํนวณมูลค่า

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
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จะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วย

ทราบล่วงหน้า 

(3) ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแล้ว อาจทําให้เกินวงเงนิที่

ได้รบัอนุมตัิเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วย

ลงทุนบางสว่นหรอืทัง้หมด ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุน

ของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนลงในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

6.2.4 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรโดยไมม่ดีอกเบีย้โดยการนําฝากเงนิดงักล่าว

เขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่

บริษัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดือน

นบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้หน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์

ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะชําระดอกเบีย้

ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบกําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ี เวน้แต่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อน่ึง สาํหรบัดอกเบีย้และ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทั

จดัการจะนํารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม วธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั โดยจะทําการตดิประกาศทีส่าํนกังานของบรษิทั

จดัการ และสาํนกังาน 

6.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

6.2.5.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนใน

กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกนิกว่าจาํนวนหน่วย

ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการได้รบัจากผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น

จรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิัทจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามเรื่อง “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผู้

ถอืหน่วยลงทุน”  เรื่อง “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน”  เรื่อง “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือ เรื่อง “วิธีการคํานวณ 

กาํหนดเวลาในการคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกดิผลเสยีหายแก่กองทุน 

หรอืในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าบริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ
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กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัท

จดัการเป็นหลกั 

(6) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจนอาจทําใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด 

และ วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ําหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

1) บรษิทัจดัการ 

2) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์อง

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1 ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการ

คาํนวณราคารบัซือ้คนื โดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บั

การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้น้ีจะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ “วธิกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมลูค่า

ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  =   มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

7.4.2 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดทุ้กวนัทาํการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. โดยตอ้งกรอกขอ้ความ

ในใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจาํนงใหค้รบถว้นชดัเจน และจะตอ้งระบุ
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จาํนวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการจะขายคนื หรอืระบุจาํนวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน

อย่างใดอย่างหน่ึง 

(2) ผูข้ายคนืทีไ่ดท้าํการยื่นแสดงความจาํนงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะทาํการยกเลกิหรอื

เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ทัง้น้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณา

ของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทบคุคลธรรมดาจะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวั

ประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัร

แสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สาํหรบั

ผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะตอ้งแสดงถงึเอกสารสาํคญัทีแ่สดงถงึการทาํนิตกิรรมในนามของนิติ

บุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจาํนวนเงนิทีต่อ้งการขายคนื ในใบคาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอื ขายแลว้ทาํใหค้งเหลอืตํ่ากว่าจาํนวนทีต่ามเงื่อนไข

กองทุนกาํหนด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่

ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จาํกดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการทาํรายการขาย

คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนั

ทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

7.4.3 การชาํระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะดาํเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนําฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นใบคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ

ระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัสง่ทางไปรษณียห์รอืนําสง่โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่น

ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคตตามทีผู่ถ้อื

หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค ์

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุได้

บนัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  ทุกวนัทาํการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1 กรณีหยุดรบัคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 
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(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่าํการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดนํ้าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีน

ครบถว้น ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ จน

ครบถว้นก่อน จงึจะทาํการขายคนืหน่วยลงทนุได ้

7.9.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ 

วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่าํหนดในโครงการน้ี และรวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทัง้ที่อยู่

ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ซึง่รบัมาจาก

กองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนอาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งชาํระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมี

หน้าทีศ่กึษาและปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน มดีงัน้ี 

1)   บรษิทัจดัการ 

2)   ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

3)   ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4) อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ง

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็

ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

8.2.1 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.2.1.1 “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อ

ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิัทจดัการกําหนด 

โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหัก

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี แล้วนําไปชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง 

8.2.1.2   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัคาํสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวร

ก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรบัคําสัง่สบัเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ หรือมี

ผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื่อง
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ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ และสาํนักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

8.2.1.3 สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดท้ํารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางใน

วนัทําการก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อ

กองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

8.2.1.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน

ในการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากที่ไดม้กีารบนัทกึขอ้มูลการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

8.2.1.5 บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัทําการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออก และจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

8.2.2 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

8.2.2.1 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการ

เลีย้งชพี ไดท้ีบ่รษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดทุ้กวนัทําการ ในเวลา 8.30 น. 

ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอก

รายละเอียดต่างๆ ในแบบคําสัง่ทํารายการที่บรษิัทจดัการกําหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและ

ชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ที่

อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะกําหนดการทํา

รายการเฉพาะที่ระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ทัง้น้ี หากมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการต่อไป 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ส ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได ้หาก

รายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้ํารายการจนเสรจ็

สิน้สมบรูณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยนืยนัการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 

15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

8.2.2.2 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธกิารใหบ้รกิารผ่านช่องทางน้ีเฉพาะการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์

อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัสง่ชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน

ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัท

จดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 

(2) ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

โทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้ตลอด 24 

ชัว่โมง 

(3) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุน

เปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนที่

จะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(4) ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการสบัเปลี่ยน

มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยนืยนัการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 

15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียง

เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทาํรายการอย่างสมบรูณ์ บรษิทัจดัการจะ

ถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ และใช้

อา้งองิได ้

(2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.2.2.3 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธกิารให้บรกิารผ่านช่องทางน้ีเฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก

แบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรือติดต่อขอรบั

แบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื พรอ้มสาํเนาบตัร

ประชาชน หลังจากนัน้บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้

บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนดและเห็นว่า

เหมาะสมโดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูจ้องซือ้ 
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(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะ

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รบัเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะ

สามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง

อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์

“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุน

เปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จาํนวนเงนิหรอืจาํนวนหน่วยลงทุนที่

จะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(5) ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจํานวนเงนิที่ต้องการสบัเปลี่ยน

มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจาํนวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัสง่หนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จํากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน

ยนืยนัการทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 

15 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทาํรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสาร

การบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการทํารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือ

หลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการทํารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิ

ได ้

(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด

ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไข

ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

8.2.3 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทําผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ สาํหรบัการทาํรายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วย

ลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดทําการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่น

การถอืหน่วยลงทุนในวนัทาํการซือ้ขายถดัไป 

8.2.4 ราคาขายและราคารบัซือ้คนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขาย และราคารบัซื้อคืนในการ

สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ โดย

จะใชเ้กณฑใ์นการคาํนวณ ณ สิน้วนัทาํการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่าํหนดไวด้งัน้ี 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 
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การกําหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  ณ  สิน้วนัทําการรบัซื้อคนืที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) หรือ

ตวัแทน (ถ้าม)ี ไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขา

ออก (ถา้ม)ี  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนัทํา

การขายที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) หรอืตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบัคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี  

8.2.5 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก่อน และ

ไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่

ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคีําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัรา

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อน

ไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ไดร้บัการผ่อนผนัจาก

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

ดงัต่อไปน้ี  

- ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้

มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
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- แจง้การเลื่อนกาํหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล

และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน

วนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิัท

จดัการจะตอ้งชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึชาํระเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1 บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่ได้รบัไว้แล้ว หรอืจะหยุด

รบัคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 

วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุน แก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคําสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(4) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ

จดัการอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน

ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขาย
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หลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการ

เงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทาํการ 

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนื

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

และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงานทราบ

โดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหน่ึงวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่ซือ้

หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั

คาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื

หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้ 

11.3 บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด

รบัคําสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย

ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็น

อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน 

หยุดรบัคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่ง

ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คีาํสัง่ซือ้หรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท

จดัการหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่

เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนัทําการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซือ้ คาํสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้
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13. เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคีําสัง่ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วย

ผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จา่ย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ไม่ม ี

14.3. กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวม  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.86 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.08 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

หมายเหตุ   มูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมทีใ่ชใ้นการคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม

ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.2.2 - 15.2.3 น้ี 

เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหน้ีสินทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วันที่

คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยยังไม่หัก ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของวนัทีท่ํา

การคํานวณ  ทัง้น้ี จะคํานวณเป็นรายวนัและจะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจาก

บญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย : ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

รวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน  

(1) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เป็นต้น 

และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา 

ประชาสมัพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่

ความรู ้ค่าใชจ้่ายในดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํากองทุน เป็นตน้ ตามทีจ่่าย

จรงิ แต่ทัง้น้ีไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนต่อปีบญัช ีโดยคํานวณจาก

มลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ต่อวนัสาํหรบัรอบปีบญัชใีดๆ  

(2) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทุน

และจดทะเบียนกองทรพัย์สนิของกองทุนกับสํานักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้

กองทุน เป็นตน้ 

(3) ค่าแปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(4) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(5) ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(6) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอรม์อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน 

และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(7) ค่าจดัทํา ค่าพมิพ์หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดอืนและรายงาน

ประจาํปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(8) ค่าใชจ้่ายในการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสอืพมิพ์

รายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(9) ค่าใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์การลงทุนในหลกัทรพัย ์

เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเน่ืองจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(10) ค่าใชจ้่ายในการดําเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการ

ดาํเนินคด ีเพื่อการรบัชําระหน้ีใดๆ ของกองทุน และ/หรอื ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดขีองผูดู้แล

ผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งให้บรษิัทจดัการปฏบิตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย

จากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคําสัง่จากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือ ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ

ดาํเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(11) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกดิขึน้จากการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืประกาศของสํานักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือ

หน่วยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย 

(12) ค่าใชจ้่ายในการจดัทํา จดัพมิพ์ และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึง

การลงประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนั ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ เช่น 
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ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ 

ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(13) ค่าใชจ้่ายเกีย่วเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การ

ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

(14) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 

(15) ค่าใชจ้่ายในการรบัชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ 

ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรสําหรบัหนังสอืโต้ตอบกบัผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจด

ทะเบยีนกบัผูม้อีํานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ/หรอื ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กีย่วเน่ือง

กบัการจดัหา ไดม้า รบัมอบ/ส่งมอบดแูล รกัษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึง่สนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัย์

ต่างๆของกองทุนทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ราย

ปี" เป็นตน้ 

(17) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินดัชาํระราคา (failed trade) 

(18) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการชาํระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 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 :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง (Switching Out) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเฉพาะกรณีทีม่กีารสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนของกองทุนนรวมน้ีไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิาร

ของบรษิทัจดัการอื่น ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการ

สดุทา้ยก่อนวนัทาํรายการสบัเปลีย่น แต่ไม่ตํ่ากวา่ 500 บาท โดยบรษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมื่อขอทาํรายการ 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามทีจ่า่ยจรงิ โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุน 

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 15.2 ขา้งตน้น้ี เป็นอตัราทีย่งัไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 

หรอืภาษอีื่นใดทาํนองเดยีวกนั 

15.4. วธิกีารคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส ัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมเป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

บรษิทัจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมขอ้ 15.2.1-15.2.3 ทุกวนั โดยใชมู้ลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนในแต่ละวนั

เป็นฐานคาํนวณ แต่จะเรยีกเกบ็จากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

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

บญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาของค่าใชจ้่ายนัน้ 

หรอืตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ทัง้น้ีการตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่าํหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อน่ึง หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อื่นใดในทํานองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษีต่างๆดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บั

มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ

กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
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1. สาํหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไว้

ในโครงการ 

(1.1) บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย 

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

(ข) จดัให้มีขอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

ค่าใชจ้่าย 

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2. กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย 

(2.1) เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทาํการนับ

แต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท

จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี 

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

ค่าใชจ้่าย 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย

ที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัทําการนับแต่

วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัจดัการ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

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

ค่าใชจ้่าย 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

(1) บรษิัทจดัการจะคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่าํนักงานประกาศ

กาํหนด โดยมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมจะคํานวณจากมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในส่วนที่

ลงทุนในประเทศ โดยจะใชข้อ้มลูล่าสดุของทุกสิน้วนัทาํการ 
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(2) บรษิทัจดัการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ 

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทาํการ  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ภายในวนัทาํการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้

วนัทาํการทีค่าํนวณนัน้  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ประกาศ

ขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

การประกาศข้างต้น  บริษัท จัดการจะประกาศ /เผยแพ ร่ข้อมู ลทางเว็บ ไซด์ของบริษั ท จัดการ

ที่  www.principal.th ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเวบ็

ไซด ์หรอืช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อ

ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัท

จดัการกาํหนดและเหน็ว่าเหมาะสม 

ในกรณีที่การประกาศขา้งต้น หากได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม 

(NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่า

หน่วยลงทุนภายในสองวนัทาํการถดัไปกไ็ด ้

ในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(3) การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หรอืจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั

สากล สาํหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง

ที ่4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่ง

ที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด

ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน 

(3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้ 

รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

เงื่อนไขพเิศษ: 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี                             60 

บรษิทัจดัการอาจไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ทีม่นีัยสําคญั และส่งผลใหก้องทุนไม่สามารถ

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธไิดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอืเป็นธรรม และเหตุอื่นใดตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั

จากสาํนกังาน 

เมื่อปรากฏเหตุดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัท

จดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบรษิัทจดัการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดงักล่าว

พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนใหส้ํานักงานทราบโดยพลนั ทัง้น้ี 

ขณะทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล บรษิทัจดัการอาจไม่

ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายหรอืรบัซือ้คนืทีร่บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคําสัง่ขายหรอื

รบัซือ้คนื ดว้ยเช่นกนั 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ :  

เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ

เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่

บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไม่ชกัชา้  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถือว่า

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

16.4.1 ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดม้กีารประกาศมลูค่าดงักล่าวไปแลว้  หรอื

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าน้อยกว่า

หน่ึงสตางค ์หรอืคดิเป็นอตัราไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) จดัทําและส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายในเจด็วนัทําการนับแต่วนัที่

พบว่ามลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(ก) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่าํใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหมู้ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งมไิดม้ี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

(2) ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ําใหมู้ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมผีลต่อเน่ืองถงึการคํานวณมูลค่าหรอื

ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้อง

ตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่าหรอืราคาไม่ถูกตอ้ง    

16.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและไดม้กีารประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแลว้ หรอื

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าตัง้แต่หน่ึง
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สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) คํานวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัตัง้แต่วนัทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรอื

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง   

(2) ดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีมู่ลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้มมีลูค่าและคดิเป็นอตัรา

ดงักล่าว 

(ก) จดัทํารายงานการแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัทาํการถดัจาก

วนัที่ บรษิัทจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงาน

ดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีค่าํนวณมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน

ยอ้นหลงัเสรจ็สิน้  เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดั

จากวนัทีบ่รษิทัสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหน่ึงให้มสีาระสาํคญัตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เวน้แต่ใน

กรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิด  ให้ระบุการ

ดาํเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมือ่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มูลตาม

ขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลใน

รายงานตาม (ก)  

(ค) ดําเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมที่มกีารแก้ไขมูลค่า

หรอืราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวนั

ทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  ความใน (ค) มใิหนํ้ามาใช้

บงัคบักบักองทุนรวมปิดทีม่หีน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ และได้

ประกาศการแกไ้ขมลูค่าหน่วยลงทุนตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

16.4.3 ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าตัง้แต่หน่ึง

สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

ดําเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้มีมูลค่าและคิดเป็นอตัรา

ดงักล่าว  

(1) จดัทํารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) ดว้ย  

โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนินการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้ง 

(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็  และดําเนินการโดยวธิกีารใด ๆ 

เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งทราบ

ถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2 (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัทาํการนับแต่วนัทีผู่ดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

(3) จดัทาํมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  และสง่รายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้สาํเนา

รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) ใหส้าํนกังานภายในเจด็วนัทาํการ

นบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่

ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสง่สาํเนา

เอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มสาํเนารายงานดงักล่าวแทน 
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16.4.4 ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate)ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทุนรวมปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วย

ลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจา่ยเงนิของ

บรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้

และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรอง

ว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของ

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบั

ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา  

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วย

ลงทุนเหลอือยู่  ใหบ้รษิทัจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) ใหบ้รษิทัปฏบิตัดิงัน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจาํนวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจาํนวนหน่วยลงทุนของ

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบั

ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมี

หน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม

จ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจาํนวนหน่วยลงทุน

ทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจาํนวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่

กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของ

ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ

ดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหน่ึงรอ้ยบาท  บรษิทัอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาส

แรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน

แลว้ ใหบ้รษิทัชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
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การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1)(ข)  หรอืผู้

ซือ้หน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิของบรษิทัเองแทนกองทุนเปิด

กไ็ด ้

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

การของบรษิทั เพื่อใหส้าํนกังานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6 หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้

16.4.7 บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2 ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคา

ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง

ดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล :  

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ีเน่ืองจากไม่ใช่กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ (Country Fund) 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 เดอืน พฤศจกิายน 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 เดอืน พฤศจกิายน 2554 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ีประมาณ 1 ปีนบัจากจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 การดาํเนินการและการบรหิารจดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการ 

ในการดําเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

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

หน่วยงานอื่นใดทีม่อีํานาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ 
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กาํหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่า

ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2 การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

(1) หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจดัการกองทุนเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถอืหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยหากมไิด้กระทําโดยมติ

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทนุที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

เดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจาํนวนเสยีง

ในการขอมตคิรัง้นัน้ 

(2) ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุน ไดก้ระทาํโดยมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน ซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

โครงการจดัการกองทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย และ

จะประกาศทางหนังสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังาน หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 

การขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุนนัน้ หากปรากฏว่ามตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละห้าสบิห้า

ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสาร

หลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์  เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการ

นบัมตนิัน้ ก่อนทาํการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในการแก้ไขเพิม่เติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินตามมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้

เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า

ด้วยหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิัทจดัการ บรษิัท

จดัการอาจดาํเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานตามแนวทางทีท่างสาํนกังานกาํหนดได ้

ในกรณีทีม่ตดิงักล่าวของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกีย่วขอ้งกบัสทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบตาม “สทิธ ิหน้าที ่

และความรบัผดิชอบของ บรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้าม)ี และที่

ปรกึษา (ถ้าม)ี” หรอืเกีย่วขอ้งกบัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตาม  “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็

จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” ของบรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ทีป่รกึษา (ถา้ม)ี หรอืผูอ้ื่นทีใ่หบ้รกิารแก่กองทุน มตดิงักล่าว

จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี ทีป่รกึษา (ถา้ม)ี หรอืผูอ้ื่นทีใ่หบ้รกิารแก่กองทุนแลว้แต่กรณี ในการดาํเนินการตาม

มตินัน้ๆ ทัง้น้ี การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขดัต่อประกาศ หรือ

กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) บรษิทัจดัการอาจดาํเนินการเพิม่เงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน 

(4) บรษิทัจดัการอาจดําเนินการควบรวมกองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ต่อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้

ถอืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน และ

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปน้ี 
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(4.1) กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึน้ไปจะดาํเนินการเพื่อควบรวมกองทุนไดต่้อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(4.1.1) ได้รบัมตเิกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 

ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดรวมในจาํนวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารที่

สาํนกังานกาํหนด 

(4.1.2) ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนออกเสยีง

น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทุนรวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึ้นไปของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ไดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากด้านใดดา้นหน่ึงเกนิ

กว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด   หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะ

ควบรวมกองทุนต่อไป ใหด้าํเนินการขอมตคิรัง้ใหม่ภายใน สบิสีว่นันบัแต่วนัประชุมครัง้แรก

หรอืวนัทีก่ําหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนงัสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอ

มติครัง้แรก  และได้รบัมตใินครัง้หลงัน้ีเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องดําเนินการตาม (4.1.2) ให้บรษิัทจดัการแจ้งผลการนับมติครัง้

แรกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ให้บรษิัทจดัการกําหนดรายละเอียดของ

โครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน 

(ถา้ม)ี  พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปใน

คราวเดยีวกนัดว้ย 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรือ

กองทุนปิดกบักองทุนเปิด  หากมผีลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็น

กองทุนเปิด ให้บรษิัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิด

เป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วย

ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (4.1.1) ของวรรคหน่ึง ให้ถือว่าได้รบัมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนใน

การแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้น้ีโดยได้รบั

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ว่าด้วยการกําหนดวิธีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของ

โครงการจดัการกองทุนรวม 

(4.2) ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั

ก่อนวนัประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวันก่อนวนัที่กําหนดให้เป็นวัน

สุดท้ายของการรบัหนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควร

ทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 

(4.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีาร

ควบรวมกองทุน  บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะ

ควบรวมกองทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดย
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การปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัให้มกีารประกาศเรื่อง

ดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ใหบ้รษิทัจดัการจดัทาํรายงานแสดงสถานะ การลงทุนของวนัทําการ

สดุท้ายของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  และจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่

ทาํการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัสาํเนาให้

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(4.4) เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีตใิหม้กีารควบรวมกองทุนแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการยื่นคําขอรบั ความเหน็ชอบ

ต่อสาํนกังาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอรบัความเหน็ชอบ 

(4.5) บรษิทัจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวม (ถา้ม)ี 

ตลอดจนสทิธแิละกาํหนดเวลาในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวม

ทีโ่อน ตามวธิกีารดงัต่อไปน้ีภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 

(4.5.1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนงัสอืพรอ้ม

สรุปสาระสาํคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน วนัทีจ่ะควบ

รวมกองทุน วนัเริม่ทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดอืน ปี อย่างชดัแจง้ และสถานที่

ตดิต่อเพื่อสอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

(4.5.2) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัทีม่จีาํหน่ายแพร่หลายในทอ้งถิน่อย่างน้อยสองฉบบัเป็นเวลา

สองวนัตดิต่อกนั 

ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับ

กองทุนเปิด  การแจง้และประกาศตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการแจง้และประกาศการไดร้บั

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ 4.1 วรรคสีด่ว้ย 

(4.6) เมื่อบรษิทัจดัการไดม้หีนงัสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทนุตามขอ้ (4.5) แลว้ ใหบ้รษิทัจดัการ

ดาํเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนในการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บั

โอน แลว้แต่กรณี 

สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนทีค่ดัคา้นหรอืทีไ่ม่ไดอ้อกเสยีงใน

การควบรวมกองทุน  บรษิทัจดัการจะจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวในการ

ทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ โดยคาํนึงถงึมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื้อคืนในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจ้งข้อมูล

เกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ และสําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาทีก่ําหนดใหส้ทิธ ิบรษิทัจดัการจะ

ขอสงวนสทิธดิาํเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหม่หรอืกองทุน

ทีร่บัโอน 

(4.7) บรษิทัจดัการต้องจดัทําหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัและส่วนขอ้มูลโครงการทีเ่ป็นปัจจุบนัของ

กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอน โดยระบุวนัที่มกีารควบรวมกองทุน รวมทัง้ประวตัิความ

เป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบัโอนไว้ด้วย   และให้บรษิัทจดัการจดัส่ง

หนงัสอืชีช้วนดงักล่าวใหส้าํนกังานไม่น้อยกว่าหน่ึงวนัทาํการก่อนการเริม่จดัสง่หรอืแจกจ่ายหนงัสอืชี้

ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัใหป้ระชาชน 

19.3  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 
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1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

2) การสง่หนงัสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วนัและเวลาในการดําเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวนัที่

บรษิทัจดัการจะกาํหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการดาํเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดที่

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทัง้น้ี ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุน

รวมจะไม่นบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วย

ลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การดาํเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย

ลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ 

ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมาย ให้

ถอืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญั 

ตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของ

จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีทีก่องทุน

รวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปน้ี

ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิ

กึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมติ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ถอืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละ

ชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ด้รบัมติผูถ้ือหน่วย

ลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้

เป็นไปตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การ

ขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ :  

20.1 การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เติมโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามที่

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

และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อีํานาจตามกฎหมาย ไดม้กีารปรบัเปลีย่น แก้ไข เพิม่/ลด ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ 

ผ่อนผนัในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทนุ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงื่อนไข หรอื รายละเอยีดต่างๆ ทัง้น้ีโดยถอืว่า
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ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้น้ีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปตามที่

สาํนกังานประกาศกาํหนด เหน็ชอบ ผอ่นผนั สัง่การ ใหส้ามารถกระทาํได ้

20.2 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิารของ

บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไวน้ัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิทีม่มีูลค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเกีย่วกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบรษิัทจดัการใช้บรกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพื่อให้

กองทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ 

บรษิทัต้องกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนรวม

นัน้ดว้ย 

20.3 การกูย้มืเงนิหรอืการทาํธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

20.4 การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

(1) การโอนเงนิและรบัโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของ

กองทุน ใหอ้ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

20.5 การบรกิารซือ้/ขาย/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิอีื่นๆเพิม่เตมิ 

บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารซือ้/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารแบบอื่นเพิม่เตมิ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่

บรษิัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข

โครงการ เช่น 

(1)  วธิกีารซือ้/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอ (Automatic Saving Plan) 

(2)  วธิกีารซือ้/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

ทัง้น้ี เมือ่บรษิทัจดัการจะเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั

ก่อนเริม่ใหบ้รกิารบน website ของบรษิทัจดัการ 

20.6 การทําความรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence : 

CDD) 

บรษิทัจดัการและ/ หรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มูล 

เอกสาร หลกัฐาน เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ผูล้งทุนตามคาํจาํกดัความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อีาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรอืภายหลงัการลงทุน

ในกองทุนไปแลว้ ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และ

ประเทศอื่นที่เกีย่วขอ้ง หรอืเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏบิตัิ หรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผู้มี

อํานาจ ทัง้น้ี บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องทําความรูจ้กัตวัตนของ

ลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทุน หรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุนของกองทุนมหีน้าทีแ่จง้การเปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกบัการรูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพสิจูน์

ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษิทัจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทาง

ปฏบิตัิของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิัทจดัการและหรอืผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืน
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หน่วยลงทุนจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชเีพื่อใช้บรกิารใหม่ การทําธุรกรรมของ

ลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดําเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มี

อาํนาจกาํหนดแนวทาง 

20.7 การดาํรงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการทําประกนัภยัความรบัผดิของ

บริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ

กึง่หน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรู้

หรอือาจรูถ้งึการไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษิัท

จดัการอาจขอให้สาํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึง

ประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั  และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัท

จดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

20.8 การนําสง่/เผยแพร่ขอ้มูล ขา่วสาร รายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน และ/หรอืหนังสอืของบรษิทัจดัการถงึผูถ้อื

หน่วยลงทุน 

เน่ืองดว้ยกองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดทีร่ะดมทุนจากนกัลงทุนในประเทศ ดงัทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 1.4 บรษิทัจดัการจงึอาจ

พจิารณานําส่ง/เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร รายงานต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักองทุน  และ/หรอืหนังสอืของบรษิัทจดัการ

ต่างๆ สําหรบัผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดงักล่าวที่ระบุสถานที่ติดต่อในประเทศตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการ

พจิารณาแลว้ว่าเหมาะสม เช่น ทางไปรษณีย ์ ปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการ

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

ดงักล่าวไม่รวมถงึผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิต่อใหม่เป็นสถานทีต่ดิต่อในต่างประเทศ 

ทัง้น้ี เพื่ออํานวยความสะดวก และเพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนําส่ง และ/หรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดในลกัษณะ

ทาํนองเดยีวกนัน้ี 

อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่น/แกไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบัรปูแบบ วธิกีารนําสง่ เผยแพร่ รวมถงึอาจ

จดัให้มรีูปแบบการตอบรบัข้อมูลอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น ผ่านระบบอิเลค็ทรอนิคต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่ในการดาํเนินการดงักล่าวบรษิทัจดัการไดค้าํนึงถงึประโยชน์ของกองทุนรวม

และผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสาํคญั 

ในกรณีการนําส่งจดหมาย/หนังสอืถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  การขอมติ  การเลิก

โครงการกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะดําเนินการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด และ/หรอืประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

20.9 วธิกีารสรา้งพอรต์โฟลโิอการลงทุนใหไ้ดผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบั SET 100 Index 

บรษิัทจดัการใชว้ธิ ีStratified Sampling เพื่อสรา้งพอรต์โฟลโิอการลงทุนให้ไดผ้ลตอบแทนใกลเ้คยีงกบั SET100 

Index โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1) บรษิัทจดัการคดัเลอืกหลกัทรพัยจ์าก SET100 Index เฉพาะหลกัทรพัย์ที่มมีูลค่าตลาดมากกว่า 0.3% เมื่อ

เทยีบกบัมลูค่าตลาดของ SET100 Index ทัง้หมด 

2) พจิารณาว่ามหีลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิใดทีไ่ม่ถูกคดัเลอืกตามขอ้ 1)  ใหเ้ลอืกหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าตลาดสงูสุด

ในหมวดธุรกจิทีไ่ม่ถกูคดัเลอืกนัน้เขา้มาเพิม่เตมิ เพื่อเป็นตวัแทนของหมวดธุรกจินัน้  



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพื่อการเลีย้งชพี                             70 

3) กาํหนดสดัสว่นการลงทุนของหลกัทรพัยใ์นแต่ละหลกัทรพัยท์ีค่ดัเลอืกนัน้ โดยกาํหนดน้ําหนกัตามมลูค่าตลาด

ของหลกัทรพัยแ์ต่ละหลกัทรพัยเ์ทยีบกบัมลูค่าตลาดของหลกัทรพัยท์ีถู่กคดัเลอืกทัง้หมดรวมกนั 

4) เมื่อได้สดัส่วนการลงทุนที่ต้องการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอแล้ว นําสดัส่วนการลงทุนนัน้ มาทําการจําลอง

พอรต์โฟลโิอ (portfolio Simulation) ก่อนการลงทุน ในโปรแกรมการลงทุน Bloomberg เพื่อหาค่า Ex-ante 

Tracking Error เพื่อไม่ใหเ้กนิกว่าตามทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด (ซึง่ในปัจจุบนัระบุไวท้ี ่2% ต่อปี) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นวธิกีารคาํนวณขา้งต้นตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดย

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักล่าวทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

20.10 การจดัทาํทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่จดัใหม้ทีะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการ

จาํกดัสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนด

ในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหน้าทีแ่ลว้  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมอีํานาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถือ

หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

20.11 กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ

กว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ให้มีจํานวนไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืดาํเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัท ี

เวน้แต่ เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

20.12 ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จาํกดัสดัสว่นสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนดงัต่อไปน้ี 

1. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญแห่งชาต ิ

5. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่าํนกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะทาํนองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7 
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(ข) นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (1)(ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยี

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ 

Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้

ลงทุนที่มิได้มีสญัชาติไทยในต่างประเทศหรือเป็นการลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus 

account) ในต่างประเทศ 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานเมื่อมเีหตุจาํเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่าํกดัสดัสว่น ทัง้น้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนั

จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบกําหนดหน่ึงปีนับแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี

หรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้น้ี เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุน

ทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค) กรณีของกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนจะ

ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน 

ไดไ้ม่เกนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้น้ี เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานตามเหตุจาํเป็นและสมควร 

(ง) กรณีทีม่เีหตุจาํเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน

ได้แต่ไม่เกนิร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  โดยได้รบัการผ่อนผนัจาก

สาํนกังาน  ทัง้น้ี ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้าํนักงานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสาํคญั 

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

สภาพคล่อง ตามทีก่าํหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี” ตามวรรคหน่ึง (2) (ข) ใหห้มายความดงัน้ี 

(1) เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

(2) เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

(3) ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2) 

20.13 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 

Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ

สาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัข้อมูล หรอืส่งคําสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรอืชําระ/รบัชําระเงิน

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้น้ี รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการดาํเนินการดงักล่าว 
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5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั

การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมสาํหรบัผู้ลงทุนที่มลีกัษณะ

ดงักล่าวขา้งตน้ 

20.14 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง

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

การเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูล

เกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล 

สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีว้

กบั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มี

ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าว

ว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA กาํหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหา

ความสมัพนัธข์องลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการกําหนดใหลู้กคา้บางประเภทต้องจดัทํา

เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบั

ผลกระทบทีส่าํคญัในสองกรณี คอื 

(1) ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่ง

อาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วม

ผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝาก

ทรพัยส์นิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ดําเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อน

ชาํระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ

หรอืระงบัการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจ

ทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 

รวมถงึอาจทาํใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัิตาม

ภาระผูกพนัภายใต้ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม 
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(ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุน

การขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งกําหนด) ใหค้ํายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งขอ้มูล (เช่น 

ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรอืคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรอืพิสูจน์ทราบ

ความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มูล

ตามหวัขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุง

ขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA 

หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผู้

ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการดาํเนินการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการ

กาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจําเป็น

และความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/

หรอืไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัคาํสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดาํเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผู้

ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 

ทัง้น้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารดาํเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การดําเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น

การกระทําเพื่อหลกีเลีย่งมใิห้บรษิทัจดัการและกองทุนมกีารดําเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA 

และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคาร

ตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกดาํเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็น

พลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด)เท่านัน้  

ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรบัการดําเนินการตามที่บรษิทัจดัการได้

สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมาย

ภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืดําเนินการอื่นใดที่ราชการ

กาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศกาํหนด :  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได้ตามทีป่ระกาศกําหนด บรษิัทจดัการจะดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิัท

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้

ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้น้ี หากมเีหตุจําเป็นและสมควร 

บรษิทัจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ

คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัท

จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

บรษิทัจดัการจะดาํเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั

อํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้น้ี ในกรณีที่ขอ้กําหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 

หรอืคาํสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคาํสัง่นัน้ ใหถ้อืว่า

บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้น้ี การลงนามใน

ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้กําหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากสาํนกังาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ

กองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม
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      แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

       ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดาํเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ของ 

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

 

   

 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการทาํธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1 ธนัวาคม  2560  ถึงวนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2561 

 

- ไม่ม ี- 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่

               บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ 

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

 

 

 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ 

 

1. นายวนิ พรหมแพทย ์

2. นายวศนิ ปรธิญั 

3. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา 

4. น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดรูายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ 

               (www.principal.th) 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อื่นๆ

1 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  

4 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

6 บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

7 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

8 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 

9 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

10 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)        เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

11 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)         การตัดสินใจลงทุน

12 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

13 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

14 บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    

15 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)  

16 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) 

17 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 

18 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)       

19 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 

20 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

ลําดับ ชื่อผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน
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