
 

 

 

 

 

 

 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพ่ิมพูนทรพัย์, CIMB – Principal (FAM) Value Plus Fund 
(ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
พรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย ์เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย์ เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การ
ลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย ์ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่
สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทาง
กฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act 
(“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี  เมื่อเหน็ว่า
การลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบั
รองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

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

 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 10 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพนูทรพัย ์
Principal Value Plus Fund (PRINCIPAL VF) 



 
 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพนูทรพัย ์

 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 

มลูค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 500,000,000 หน่วย 
มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

การเสนอขายหน่วยลงทุน 
ในวนัและเวลาท าการถงึ 15.30 น. 

 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 
 
 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 



สารบญั 

  หน้า 

 ค าจ ากดัความ 1 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม 9 

2. 
จ านวนเงนิทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย 

9 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน 

10 

 3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ 10 
 3.2 ประเภทกองทุนรวม 10 
 3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 10 
 3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ 10 
 3.5 นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี 10 
 3.6 การลงทุนในสญัญาซื้อขายลว่งหน้า 10 
 3.7 การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 10 
 3.8 กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) 10 
 3.9 ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) 10 
 3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 11 
 3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ 11 
 3.12 รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ  11 
 3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน 11 
 3.14 อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 19 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 25 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 26 
6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 31 
7. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 40 
8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 44 
9. การช าระค่ารบัซื้อคนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 48 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 48 
11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ 49 
12. การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 50 
13. เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 50 
14. การจ่ายเงนิปันผล 51 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 51 
 15.1  ค่าธรรมเนียมรวม 51 
 15.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม 51 
 15.3  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 53 
 15.4  วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 54 



  หน้า 

 15.5  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย 54 
16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ และ

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  
55 

 
16.1  วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน   
        และราคาหน่วยลงทุน 

55 

 16.2  เงือ่นไขพเิศษ 55 
 16.3  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 57 
 16.4  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 57 
17. ชื่อผูเ้กีย่วขอ้ง 60 
 17.1  ชื่อบรษิทัจดัการ 60 
 17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ 60 
 17.3. ชื่อผูป้ระกนั 60 
 17.4. ชื่อผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน 60 
 17.5. ทีป่รกึษา 60 
 17.6. ผูส้อบบญัช ี 60 
18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทุนรวม 60 
19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 61 
20. ขอ้ก าหนดอื่นๆ 64 
21. การด าเนินการกรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด 72 

22. 
มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมตัิใหจ้ดัตัง้กองทุนรวม
เป็นการทัว่ไป 

72 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 72 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์  1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพนูทรพัย ์

  ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม : 
  โครงการ  หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์
  กองทุนรวม หรอื กองทุน หรอื 
  กองทุนเปิด 

หมายถงึ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์

  หน่วยลงทุน  หมายถงึ หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์
  หนังสอืชีช้วน หมายถงึ หนังสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ    

            เพิม่พนูทรพัย ์
  บรษิทัจดัการ  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
  วนัท าการ หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 
  วนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 
  (Subscription Date) 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้  
            ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

  วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน 
  (Redemption Date) 

หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนื 
            หน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  หมายถงึ บคุคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อ 
            คนืหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุน 
            รวม 

  ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ไดแ้ก ่ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั  
            (มหาชน) 

  มลูค่าหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ 
            ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

  ราคาขายหน่วยลงทุน 
  (Subscription Price) 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนบวกดว้ย 
            ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

  ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
  (Redemption Price) 

หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หกัดว้ย 
            ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

  การแกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
            โดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึ   
            ปัจจุบนั 

  การชดเชยราคา    หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที่  
            มรีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่าง 
            ของราคาหน่วยลงทุน ทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทน 
            การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน 

  ใบแสดงสทิธ ิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย   
            (Depositary receipt) 

  หลกัทรพัยอ์า้งองิ  หมายถงึ หลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึ่งทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนและใช้  
            เพื่อรองรบัใบแสดงสทิธ ิ

  คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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  ส านักงาน หรอื ส านักงาน 
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

  กฎหมาย ก.ล.ต.  หมายถงึ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ  
            ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื 
            ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 
            ประกาศและค าสัง่ต่างๆ ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

  ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
  ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ 
  สมาคม  หมายถงึ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ซึง่หมายถงึสมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

หลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์
ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

  สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั 
            การเงนิ 

  บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ 
            ตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

  บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจ ากดั และ/หรอื บรษิทัมหาชนจ ากดั ทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้
และถอืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

  กจิการ หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี
            หลกัทรพัยซ์ื้อขายในศนูยซ์ื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

  กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัช ี
            ก าหนดเกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม 

  ค าเสนอซื้อ หมายถงึ ค าเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องกจิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า  
            ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อ 
            ครอบง ากจิการ 

  ศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยซ์ึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ 
            ตลาดหลกัทรพัย ์

  กองทุนรวมตลาดเงนิ หมายถงึ กองทุนรวมเปิดทีม่นีโยบายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ
โดยมุง่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสัน้ทีม่ ี
คุณภาพสงูหรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น
ตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการลงทุนและการมไีวเ้พื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน
ก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหก้องทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได ้

  อายุถวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนัก 
  (portfolio duration) 

หมายถงึ อายถุวัเฉลีย่แบบถ่วงน ้าหนักของกระแสเงนิทีจ่ะไดร้บัจากทรพัยส์นิที่  
            กองทุนลงทุนหรอืมไีว ้
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  “กลุ่มกจิการ” บรษิทัใหญแ่ละบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกี าหนดให้
จดัท างบการเงนิรวม 

  “กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

  “กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
  “กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี” กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่

ในภูมภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชมุกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

  “กองทุนรวมวายุภกัษ์” กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
  “กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 
  “กองทุน buy & hold” กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทนุไว้จนครบ

ก าหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอื
ครบอายุของกองทุนรวม 

  “กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบ
กลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู
บรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน property กองทุน infra และ
กองทุน Private Equity ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

  “กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ 

ซึง่ไดแ้ก ่
1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด   
   หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ม ี
   วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้ง 
   พืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปู 
   บรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

  “กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 
  “กองทุน property” กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั 
   ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต ์
   เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3. foreign REIT 

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

  “การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 
derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร (speculate) 
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2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 
3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรพัยส์นิทีต่อ้งการลด 
    ความเสีย่ง 
4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

  “เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิ 
   ฝาก” 

ทรพัยส์นิดงันี้ 
1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
    การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ 

  “เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัเงนิ
ฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญา
ฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

  “ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์” ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 
  “ดชันีเงนิเฟ้อ” ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 
  “ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 
  “ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี้ 

1. ตัว๋เงนิคลงั  
2. พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผู ้
    มภีาระผกูพนั 

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

  “ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
ต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ 
Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

  “ตลาดซื้อขาย 
   หลกัทรพัยต์่างประเทศ” 

ศูนยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1. มกีารรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซื้อหลายรายและผู ้
    เสนอขายหลายราย 
2. มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซื้อ 
    ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการ 
    จดัการซื้อขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซื้อเสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตาม 
    หลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

  “ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  “ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์
  “บค.” บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 
  “บง.” บรษิทัเงนิทุน 
  “บล.” บรษิทัหลกัทรพัย ์
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  “บลจ.” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
หรอืการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

  “บรษิทัจดทะเบยีน” บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการซื้อ
ขายไดใ้น SET 

  “บรษิทัย่อย” บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดยพจิารณา
ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสุด ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวม
ใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

  “บรษิทัใหญ่” บรษิทัใหญต่ามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดยพจิารณา
ตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสุด ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวม
ใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

  “แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
  “ใบแสดงสทิธ ิ
   ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึ่งก าหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่า
ดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

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

  “มตพิเิศษ” มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอื
แจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  “มตเิสยีงขา้งมาก” มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

  “หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
  “หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด

อย่างหนึ่งดงันี้ 
1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย หลกัทรพัย์และตลาด   
    หลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศซึง่ม ี
   วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทนุในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้ง 
   พืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

  “หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั 
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    ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์ 
    เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่นัทีอ่อกหุน้กู ้
“B/E” ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 
“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่อย่าง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 
“CIS operator” บุคคลดงันี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื 
2. ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนทีคู่่สญัญา 
“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากส านักงาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที ่5 
“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรพัยส์นิที่

ไดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตกุารณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ (credit event) ของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียม
ส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของ
ตราสารหรอืสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 
“delta” อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กบัราคา 

underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 
“derivatives” สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
“derivatives on organized 
exchange” 

derivatives ทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 
“foreign REIT” กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั 
ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

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

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
หรอืผูค้ ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ 
“investment grade” credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 
“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 
“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public 

Offering) 
“issue rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 
“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 
“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 
“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 
“NAV” มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value) 
“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการ

ลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอ้างองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผล
ใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

“Non-retail MF” กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึง่อยู่ภายใต้
บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 
“obligation” ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 

(obligation category & obligation characteristics) 
“options” สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื้อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แหง่

พระราชบญัญตัสิญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  
“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 
“portfolio duration” อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 
“product limit” อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
“PVD” กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 
“regulated market” ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื้อขาย

ตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศูนยก์ลาง
ดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูล
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ดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัหลกัทรพัย์ 
“repo” ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื (repurchase agreement) 
“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 
“reverse repo” ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 
“SBL” ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

Borrowing and Lending) 
“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
“share warrants” ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 
“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 
“SIP” Specific Investment Products 
“SN” ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็น

การประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 
“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
“TSFC” บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 
“WFE” World Federation of Exchanges 
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1.  ช่ือ ประเภท และอำยุของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Value Plus Fund 

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF   

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงือ่นไข (อายุโครงการ) :  

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11.  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มูลค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขำย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธขิายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิทุนของโครงการ 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท 

2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 2,000.00 บาท  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.7.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : ไม่ก าหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.8.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.10.  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

2.11.  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมลูค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการ
ขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำร
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.1.  วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมวีตัถุประสงค์เพื่อระดมเงนิทุนจากผูล้งทุนทัว่ไป เพื่อน าเงนิไปลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั 
ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงินระยะสัน้ในประเทศ โดยเน้นตราสารที่สภาพคล่องที่สูง และผลตอบแทนที่
สม ่าเสมอ 

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี้  

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

               ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงนิ : ในประเทศ 

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทนุทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไม่ม ี 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน  

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ม ี 

3.8.  กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้ว ัด 
(passive management/index tracking)  

 โดย บลจ. จะพยายามด ารงค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทน
ของดชันชีีว้ดั (tracking error : “TE”) : 0.07% ต่อปี 

 3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%):100.00 
หมายเหตุ: 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ให้ผู้
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ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิัทจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐาน
การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่
ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดังกล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พูนทรพัย์เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั ตราสาร
หนี้ภาคสถาบนัการเงนิในประเทศ โดยก าหนดการช าระหนี้ ≤ 397 วนั นับตัง้แต่วนัทีล่งทุน และลงทุนในตรา
สารดงักล่าวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยส่วนที่ เหลือจะ
พจิารณาลงทุนในเงนิฝาก ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืบตัรเงนิฝากทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิหรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุนได ้

ทัง้นี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) และ/หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) รวมถงึไม่
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ม ี

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย
วธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ให้ความเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่
ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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กองทุนมนีโยบายการลงทุนเป็นไปตามเงือ่นไขดงันี้  
1. มกีารลงุทนเป็นไปตามเงือ่นไขนี้  

1.1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากอสิลาม  
1.2 ตราสารหนี้ทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ทัง้นี้ตราสารหนี้ดงักล่าวต้องไม่ 
     เป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธหิรอืตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินท านองเดยีวกบัหุน้กูด้้อยสทิธ ิ 

1.2.1 พนัธบตัร  
1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั  
1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  
1.2.4 B/E  
1.2.5 P/N  
1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้กู ้ 
1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน   
        ก าหนด  

   1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิอื่น  
   1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  
   1.5 ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย(์securities lending) โดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี้  
   1.6 ทรพัยส์นิอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 1.1 - 1.5 ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  
2. ทรพัยส์นิทัง้หมดทีก่องทุนลงทุนตามขอ้1. ตอ้งมpีortfolio duration ในขณะใดๆ ≤ 92วนั  
3. กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้(ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) (2) เงนิฝากหรอืตราสาร เทยีบเท่า 
   เงนิฝาก (ไม่รวมกรณีทีผู่อ้อกหรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึ่งรฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตรา 
   สารนั ้น ) (3) reverse repo หรือ (4) securities lending ต้องมีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ ง  
   แลว้แต่กรณีดงันี้  

3.1 มcีredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้  
3.2 มcีredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว  
3.3 มcีredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ได ้
     เปรยีบเทยีบไว ้ 

4. มีการลงทุนในทรพัย์สนิหรอืถือครองทรพัย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดงัต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกัน   
    มากกว่า ≥ 10% ของ NAV  
    (1) เงนิสดสกุลเงนิบาท  
    (2) เงนิฝากสกุลเงนิบาทในธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถงึ  
         เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากประจ าหรอืเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF  
    (3) ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ  
    (4) พันธบตัรรฐับาลและพันธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรอืมีอายุ 
         คงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 
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ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของ
ภาคผนวกนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถ่กูตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรงุเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที่
สะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกั
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

 2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ 
ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ของ MMF  

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร 
TS ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุน
ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทนุสามารถลงทุน
ได ้ 

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  
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1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ
กองทุนนัน้  

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ช่
กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื บรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

9.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 8 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน 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 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
ตอ้งม ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
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2.2 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัท
เงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 
1 ปี 

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

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

(1)  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง
เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

(2)  มี guarantor rating อยู่ ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดของกองทุนรวมตลาดเงนิ MMF 

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มี
ขอ้มูลราคาทีน่่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าว
ตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

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

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

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

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ ี
ขอ้มูลราคาทีน่่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าว
ตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

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

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

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

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.  ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4.  ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

(1)  เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

(2)  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวม
และการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการ
ค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  
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มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตรา
สารตาม reverse repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

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

(2)  ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทั
จดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใช้
ในการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ
และทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
มลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4.4 (3) 

(3)  ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสาร
ทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวน
ไม่เกิน 5 ล้านบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีาร
ก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของ
คู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

(1)  ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถงึวนัที่
มกีารค านวณ 

(2)  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรม 
ที่กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนี้
ตามธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สนิที่โอนตาม 
4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6 discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่ง
ของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี  5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็นไปตำม
หลกัเกณฑใ์นกำรลงทุน ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบ
ธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย ์

1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์
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1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นตราสารหนี้ และต้องเป็นต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่อยู่ในระบบรับฝาก
หลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอืหลกัทรพัย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็น
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3.  การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผู้ยมืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ 
โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  

(1)  เงนิสด 

(2)  ตราสารภาครฐัไทย 

(3)  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์
บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

(4)  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่
เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

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

5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขที่
ก าหนดของกองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 

(6)  ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่ าหนดของกองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 

(7)  หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่
กองทุน  

(8)  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้นี้  ในกรณีที่กองทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

(9)  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิี
อื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ที่กองทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถ
บงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มื
หลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

(1)  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
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(2)  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงันี้ 

2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

2.2 ตัว๋แลกเงนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่ 
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.3 ตัว๋แลกเงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดงันี้ 

2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่ าหนดของกองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 

(3)  ตราสารภาครฐัไทย 

(4)  reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4.  ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ขอ้ก าหนดพเิศษ 

1. ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนตอ้งม ีportfolio duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 วนั 

2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า
เงนิฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรฐับาลเป็นประกนัเงนิฝาก
หรอืตราสารนัน้) ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  ธุรกรรมประเภท
การให้ยมืหลกัทรพัย์ (securities lending)  หรอื ธุรกรรมประเภท derivatives  ต้องมี credit 
rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แลว้แต่กรณี ดงันี้  

2.1. ม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 

2.2. ม ีcredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 

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

3. มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหรอืถอืครองทรพัยส์นิทีม่สีภาพคล่องสงูดงัต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกนั 
≥ 10% ของ NAV 

3.1 เงนิสดสกุลเงนิบาท 

3.2 เงนิฝากสกุลเงนิบาทใน ธพ. หรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงนิ
ฝากในบญัชเีงนิฝากประจ าหรอืเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF 

3.3 ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ 

3.4 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกนิ 1 ปี  

4.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดงักล่าว
รวมกนัต้อง ≤ 50% ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ และ บรจิดัการต้องมมีาตรการป้องกนัป้องกัน
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ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (currency risk) เตม็จ านวนตลอดเวลาที่มกีารลงทุนดงักล่าว 
โดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ทีม่ ีunderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

3.13.2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 
 
2 

ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

 
2.2  กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ทีเ่ป็น MMF ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  ไม่เกนิ 15% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผกูพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale ซึง่
ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating 
อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารหรอืสญัญาดงันี้ 
5.1   ตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.1.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

5.1.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด
ตามแบบ filing 

5.1.3  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบุคคลดงันี้ 
5.1.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ

สถาบนั 
5.1.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.1.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2)   น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 

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

แห่งประเทศไทย  
5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
5.1.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.1.3.9 บล. 
5.1.3.10 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ เป็น

สมาชกิ 
5.1.3.11 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

เดยีวกบับุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.10 
5.2  reverse repo 
5.3  OTC derivatives 

6 ตราสารอื่นใดนอกจากขอ้ 1 – ขอ้ 5  ไม่เกนิรอ้ยละ 5 
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้

เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่ง
ดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิที่

ลงทุนใน benchmark + 
10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

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

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บรษิทัเงนิทุน 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ใน
รอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ที่
มอีายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที ่
อายุกองทุน  คงเหลอื ≤ 6 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้ด าเนินการให้มกีารรบั

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้ตามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมี

เงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.3   Total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 
(ไม่รวมถงึเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่วีตัถปุระสงคเ์พื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน และทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending  หรอื derivatives) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

ทรพัยส์นิตามขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)   

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้อก

รายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial 
liability)  ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่้
ออกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกับ
มลูค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนี้สนิทางการเงนิตามที่เปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการ
จัดท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์  22 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า 
investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้ พิ จ ารณ าเป็ น ราย โค รงก าร 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดงันี้) 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั  
    การเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
    แหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น  
    สมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 
    บุคคลตาม 1. – 9. 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง -ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทัง้หมดที ่ 
 ออกหน่วยนัน้ 
-อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
 (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
(1.1) มขีนาดเลก็ 
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
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เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States  Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

1   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดล้งทุนในทรพัย์สนิเพื่อกองทุนรวมตลาดเงนิ โดยมอีายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิทีล่งทุนซึ่งไดจ้าก
การค านวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกนิกว่า 92 วนั แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรพัย์สินทีล่งทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 5 วนัท าการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ ให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

    (1) จดัท ารายงานโดยระบุอายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าว และสาเหตุทีไ่ม่สามารถด ารงอายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิ 
    ทีล่งทุนดงักล่าวตามที่ก าหนดรวมทัง้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
    ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

    (2) ด าเนินการแกไ้ขใหอ้ายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลอืไม่เกนิ 92 วนั ภายในโอกาส 
    แรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิ 30 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท า 
    การดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไข 
    เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในขอ้ 1 (2) หรอื บรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการ 
    ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้ง 
    ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่อง 
    ดงักล่าวต่อส านักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ก่อนครบระยะเวลาที ่
    ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

         ทัง้นี้ ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บน   
    เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการแทนได ้ 

    (3) จดัท ารายงานเมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขอายุเฉลีย่ของทรพัย์สนิทีล่งทุนดงักล่าวได ้โดยใหร้ะบุอายุเฉลี่ยของ    
    ทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าวของกองทุนรวมและวนัทีส่ามารถแกไ้ขได ้และด าเนินการตามขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

         ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขอายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด ให ้  
    บรษิทัจดัการปฏบิตัใิหค้รบถว้นดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ โดยไมต่อ้งค านึงว่าระยะเวลาตามขอ้ 1 (2) ไดล่้วงพน้ไปแลว้     
    หรอืไม ่ 

       (1) จดัท ารายงานเมื่ออายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักลา่ว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกนิกว่า 4 เดอืน และทุกครัง้ที ่   
       เพิม่ขึน้เกนิ 1 เดอืน ตามล าดบั โดยรายงานดงักล่าวใหม้สีาระส าคญัตาม ขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

       (2) ด าเนินการตามขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

2.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บรษิัทจัดการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

     (1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและ   
     จดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา    
     รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

     (2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิ   
     กว่า 30 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 
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     (3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน 
อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สนิมกีาร
เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 
3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

3  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

     (1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

     (2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน  
      ทีก่ าหนด 

     (3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั     
      แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

          (ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตาม
ประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 
ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

          (ข) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม   
          ขอ้ (3) (ก) 

     (4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงาน
ขอ้มูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้

          ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตามขอ้ (3) บรษิทัจดัการตอ้ง
จดัท ารายงานขอ้มูลตามขอ้ (4) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และ
จดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 

     (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียใน    
     กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตัติาม (1) (2) (3)    
     และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

      (ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั การ  
      ผ่อนผนัจากส านักงาน 

      (ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็น
หุ้นของบรษิัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรอืเป็นผู้ถือหุ้นของ
บรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

4.   ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่   
 เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

     (1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผู้ถอืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ 
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     (2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

     ในกรณีที่มเีหตุสุดวิสยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2(2) หรอืขอ้ 3(3) หรอืบรษิัทจดัการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถด าเนินการโดย
วธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามที่ บลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัท   
    จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

    (1.1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั
จดัการ 

    (1.2) ด าเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลง   
           ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้ือหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลา
ระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุน
จ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมีการโอนย้าย
กองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มวีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดย
วธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน
ใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั 
บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ  

4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่ม ี
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5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
      ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะตอ้งเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน    
      โดยเป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 
      ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไขเกี่ยวกบัการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 
10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  (ถา้ม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอื
ชีช้วน โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิ
จ านวนเงนิทุนของโครงการได้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ ทัง้นี้ หากมผีู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนครบตามจ านวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิท์ี่
จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศที่ส านักงานของบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

5.1.  วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท า
การตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมถงึเรยีกขอ้มูลผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทั
จดัการ (www.principal.th) 

5.2.  วธิกีารจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

5.2.1.  การก าหนดราคาขายหรอืราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท   

5.2.2.  วธิกีารเสนอขายหรอืจองซื้อหน่วยลงทุน 

5.2.2.1.  จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เพิ่มพูนทรพัย์ ได้ที่บรษิัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนื ได้ทุกวนัท าการตัง้แต่วนัที่ 21-28 ตุลาคม 
2553 ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 
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(1)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) ซึ่ง
เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2)  ผูจ้องซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4)  ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไดส่้งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูจ้องซื้อพรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูจ้อง
ซื้อตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสาร
ที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอื
ว่าผูจ้องซื้อไดใ้ห้ความเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/
หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผู้
จองซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิี่
จะไม่รบัค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข)  การช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเต็มจ านวนทีจ่องซื้อ โดยช าระ
เป็นเงนิสด เงนิโอน เช็ค ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิัท
จดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรอื
ดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่จองซื้อและขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่
และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลงัของเช็ค หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อ
ความสะดวกในการติดต่อและเพื่ อผลประโยชน์ของผู้จองซื้ อห น่วย ลงทุน 
ทัง้นี้ ในวนัท าการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอน
เท่านัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้นี้ ขึน้กบัดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วย
ลงทุนในอนาคต ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2)  หลงัจากที่บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ได้รบัการจองซื้อ
หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผูจ้องซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ผูล้งทุนทีป่ระสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้อง
ยื่นหนังสือยินยอมให้หกับัญชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจากบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกับธนาคาร
เจา้ของบญัชแีล้ว จะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใชบ้รกิารทราบทางไปรษณีย์หรอื
ดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึ่ง
ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีจ่องซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื จะด าเนิการยกเลกิรายการจองซื้อนัน้ และแจง้ใหผู้้
สัง่ซื้อทราบ ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได ้แต่ตอ้งอยู่
ในระยะวนัและเวลาของการเสนอขายครัง้แรกทีก่ าหนด 

(5)  ในการช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วย
ลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จ านวน จะหกัลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เว้นแต่เป็นการขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการกองทุน
รวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจจะด าเนินการให้มี
การหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(6)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการจองซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่า
จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เว้นแต่จะได้รบัอนุมตัิจากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึ้นอยู่กบัดุลย
พนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(7)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(8)  บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝาก
ทีบ่รษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้าม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้
เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 
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5.3.  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนตามทีจ่องซื้อและไดช้ าระเงนิค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้ว ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทั
จดัการไดร้บัช าระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อโดย
ใช้หลกัการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการจองซื้อและรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวน ในกรณีทีม่กีารจองซื้อพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรร
ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่องซื้อใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 

(2)  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่
จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผูส้ัง่ซื้อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

5.4.  การคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนด
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้ห มดหรือ
บางส่วนนอกเหนือจากกรณีตาม (2) 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคนืให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิ
ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 
เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องยุตโิครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลา
การเสนอขายครัง้แรกเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ลงทุนไดถ้งึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่ไดร้บัจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงินฝากของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอื
ช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความ
ผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั 
สัง่การเป็นอย่างอื่น 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

5.5.  เงือ่นไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

5.5.1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีทีก่ารจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ไดร้บัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็น
จรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(3)  กรณีที่มผีู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(4)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น 
อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารจองซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน เป็น
ต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรอืความ
รบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

5.5.2.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอยีด 
และ วธิกีารเงือ่นไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

5.5.3.  เงือ่นไขอื่นๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้วปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้
การอนุมตัิจดัตัง้และจดัการกองทุนของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอนั
สมควรและไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1)  มูลค่าของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้มจี านวนไม่มากพอที่จะท าให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารจดัการลงทุนต่อไป 

(2)  ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผูล้งทุน ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดในโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สุดลง ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.4. เรื่อง 
“การคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน” 

5.6.  การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซื้อจะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซื้อหรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการ โดยผูส้ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีด
และขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการ
เปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  
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(2)  กรณีนิตบิุคคล  

(ก)  ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข)  ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไข
การลงนาม 

(ค)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง)  หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุ
ในหนังสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

หากขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และ
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรอื
ยนืยนัจากผูจ้องซื้อ บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการ
เปิดบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนให้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร  บรษิัท
จดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนื
หน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยที่
มชีื่อในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุน
ร่วมกนั บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดแจง้ชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนั
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชรี่วมขา้งตน้ไดไ้ม่
เกนิ 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล 
รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้ก่บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตักิาร
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้ก าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การ
ด าเนินการพสิูจน์ทราบความมตีวัตนของผูถ้ือหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิฝาก เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ส าหรบัเงือ่นไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

6.  กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2.  รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครัง้ภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุน
รวม โดยบรษิทัจดัการจะประกาศก าหนดวนัเริม่ท าการซื้อขายในเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ รวมถงึปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 
โดยเป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ 5.6. เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 
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ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบั
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

6.1.  วิธีก ารขอรับหนั งสือชี้ ช วน  ใบ ค าสั ง่ซื้ อห น่ วยลงทุ น  และใบ ค าข อ เปิ ดบัญ ชี ผู้ ถื อห น่ วยลงทุ น 
เป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ “วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วย
ลงทุน” 

6.2.  วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

6.2.1.  การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากทีม่กีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแลว้ บรษิทัจดัการ
จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รบั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมรีายละเอียดตามที่ระบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีที่
มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

6.2.2.  วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

6.2.2.1.  สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผู้สนใจติดต่อสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เพิ่มพูนทรพัย์ ได้ที่บริษัท
จดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ได้ทุกวันท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง  
15.30 น. 

(1)  ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีด
ต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผูล้งทุนจะต้อง
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื โดยไม่ก าหนดจ านวนขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผู้ลงทุน ผูล้งทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
มูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ีบรษิทัจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วย
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ลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กับผู้ลงทุนบางรายได้ โดยบริษัทจัดการไม่จ าเป็นต้อง
ประกาศใหท้ราบลว่งหน้า 

(2)  ผูส้ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4)  ในกรณีที่ผู้สัง่ซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ซื้อพร้อม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได้ ผู้
สัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืข้อมูล
ตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดกา ร หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจัดการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/
หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืจะถือว่าผู้สัง่ซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดร้บัทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จ้งใหผู้้สัง่ซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยืนยนัจากผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิี่
จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข)  การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ัง่ซื้อ โดยช าระเป็น
เงนิสด เงนิโอน เช็ค ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการยอมรบั ซึ่งในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์
เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลข
โทรศพัท์ของผูส้ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรือดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการ
ตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วย
ลงทุนในอนาคต ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2) กรณีช าระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสดหรอืเงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ ผ่าน
ระบบธนาคารทางโทรศพัท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment ของ
ธนาคารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณ
ได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้
บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการซื้อหน่วยลงทุน
เป็นเกณฑ์ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะคิด
ค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม ”  การท ารายการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการของ
วนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไป
นัน้ 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้
การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติด
ประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(3)  ผูล้งทุนทีป่ระสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้อง
ยื่นหนังสือยินยอมให้หกับัญชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคาร
เจา้ของบญัชแีล้ว จะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ขอใชบ้รกิารทราบทางไปรษณีย์หรอื
ดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 

(4)  กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท์ 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคารในวนัท า
การซื้อหน่วยลงทุนให้ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่ งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท า
การซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะคิด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีร์ริ่งเช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัท า
การซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวันท าการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วย
ลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้
การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติด
ประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนื (ถ้า
ม)ี 

(5)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บริษัทจดัการจะถือ
ว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการที่ เรียกเก็บเงิน ได ้
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ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(6)  ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเตม็จ านวน 
จะหกักลบลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนัก็
ได ้

(7) ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตาม
จ านวนแลว้จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการ
พจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(8)  หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดร้ับค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บรษิทั
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน จะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(9)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ 

6.2.2.2.  สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูท้ีป่ระสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบตัรประชาชน รวมทัง้
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง 

(3)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิของ
บริษัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพัน
บาท) และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 
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ข)  การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. 
ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัท าการซื้อหน่วย
ลงทุนให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคา
ขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูล
ผลประโยชน์แลว้ 

      การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้
วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3)  ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรียกเก็บเงนิค่ าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีก
เกบ็ 

(4)  บรษิัทจดัการจะหกัเงินตามจ านวนเงนิที่สัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ (ระบบ 
ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิในบญัชไีม่
เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของผูส้ัง่ซื้อนัน้ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ 

ค)  เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทั
จดัการจะถือหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิ
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิทัง้นี้เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย 
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตัโนมัติได้เมื่อใด  บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอีกครัง้ และติดประกาศที่ส านักงานของบริษัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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6.2.2.3.  สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอก
แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อ
ขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 
พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 
เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และรหัสผ่านให้กบัผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก 
ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบัเป็นรหสัผ่านใหม่
เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการได้โดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต ์
“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัท
จดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) และ
ไม่เกนิกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด  ซึ่งเป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข)  การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. 
ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัท าการซื้อหน่วย
ลงทุนให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคา
ขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูล
ผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้
วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(3)  ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรียกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งของ
ธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงือ่นไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4)  บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่สัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ (ระบบ 
ATS) ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิในบญัชีไม่
เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของผูส้ัง่ซื้อนัน้ 
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(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ 

ค)  เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทั
จดัการจะถือหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ต ทัง้นี้เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย 
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตไดเ้มื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบอกีครัง้ และตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

6.2.3.  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิทัจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ในวนัท าการถดัจากวนัที่มกีารค านวณ
มลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ัง่ซื้อ และ
ได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้รบัอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  ซึ่งในกรณีดังกล่าวบรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถ
จดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยบริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีที่
มีการสัง่ซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้
ถอืหน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการ
สงวนสทิธทิี่จะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(3)  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแล้ว อาจท าให้เกิน
วงเงนิที่ได้รบัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่
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จดัสรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด ให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วย
ลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

6.2.4.  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบีย้โดยการน าฝากเงิน
ดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ  หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต 
ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถ
คนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง 
บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่าง
อื่น 

อน่ึง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติม วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยจะท าการติดประกาศที่
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และส านักงาน 

6.2.5.  เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

6.2.5.1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อห น่วยลงทุนทัง้หมดหรือ
บางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความ
เป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(3)  กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่ม
บุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(4)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5)  กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง” 

(6)  กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผล
เสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณ
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มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็น
การรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

6.2.5.2.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย 
รายละเอยีด และ วธิกีารเงือ่นไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการน้ีแลว้ 

6.3.  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.  กำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1.  ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :   

- Internet 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  
    หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2.  รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไขเกีย่วกบัการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ง
บรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

7.3.  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4.  รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1.  ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคารบัซื้อคนื โดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นมลูค่าและราคา
ทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมรีายละเอยีดตามที่ระบุไว้ในขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีที่
มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  =   มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

7.4.2.  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1.  สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ี่บรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น. โดยตอ้งกรอกขอ้ความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีด
และความจ านงให้ครบถ้วนชดัเจน และจะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการจะ
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ขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

(2)  ผูข้ายคนืที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการ
ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้นี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3)  ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดง
บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัร
แสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคืน ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสาร
ส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการ
ขายคนื ในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวน
เงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรอืขายแลว้ท าใหค้งเหลอืต ่ากว่าจ านวนทีต่ามเงื่อนไขกองทุนก าหนด บรษิทั
จดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏ
อยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนั
สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ 

7.4.2.2.  สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูท้ีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจาก
นัน้บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง 

(3)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการ
ขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของ
ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 
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(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอัน
สามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการขายคนื
หน่วยลงทุนนัน้ 

ข)  เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
เพยีงเอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ 
บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลักฐานในการท า
รายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหาก
เกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการให้บรกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อื
หน่วยลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อัตโนมตัิ ทัง้นี้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ 
ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อัตโนมัติได้เมื่อใด   บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอีกครัง้ และติดประกาศที่ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

7.4.2.3.  สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูท้ีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอก
แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อ
ขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวธิีการอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการครัง้
แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่าน
ใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการได้โดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต์ 
“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4)  ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการ
สบัเปลีย่นมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการ
ทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 
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(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการขาย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ 

ข)  เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทั
จดัการจะถือหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ต ทัง้นี้เมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย 
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ตไดเ้มื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบอกีครัง้ และตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

7.5.  ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

7.6.  รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่วา่กระท าผ่านชอ่งทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อื
เป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. 
ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขาย
ถดัไป 

7.7.  การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8.  รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1)  บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของ
ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์
หรอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

(2)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึ
ขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

7.9.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1.  กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
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(1)  กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิด้น าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใช้เปิด
บัญชีจนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

7.9.2.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอียด 
และ วธิกีารเงือ่นไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

8.  กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1.  ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

    หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2.  รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิาร
จดัการของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)   อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่
บรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

8.2.1.  เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
8.2.1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) 

เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง 
ภายหลงัหักค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วน าไปช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง 

8.2.1.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอื
ถาวรก็ได้ ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ 
หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ตี่อกองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ บรษิัทจดัการ และส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้ อคนื
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

8.2.1.3 ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทาง
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ในวนัท าการก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
ไดเ้มื่อกองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ย
แลว้ 

8.2.1.4 สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผู้ถอืหน่วย
ลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึ้นหลงัจากที่ไดม้กีารบนัทกึขอ้มูลการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแลว้เท่านัน้ 

8.2.1.5 บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันท าการถัดจากวันท าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก และจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุปลายทาง ในวนัท าการถดั
จากวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

8.2.2.  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
8.2.2.1.  สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พูนทรพัย์ 
ไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 
15.30 น.  
(1)  ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดย

กรอกรายละเอยีดต่างๆ ในแบบค าสัง่ท ารายการทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหถู้กต้องครบถ้วน
และชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิด
ตน้ทาง 

(2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได ้หาก
รายการดงักล่าวนัน้ บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ท ารายการจน
เสรจ็สิน้สมบูรณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

8.2.2.2.  สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 
ขัน้ตอนและวธิกีาร 
(1)  ผู้ที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์

อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัท
จัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อ
ผูใ้ช้และรหสัผ่านให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้อง
ซื้อ 

(2)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง 

(3)  ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อ
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กองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(4)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการสบัเปลีย่น
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนนัน้ 

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 
เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
(1)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็น

เพียงเอกสารการบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ 
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการท า
รายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหาก
เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัที่ได้รบัแจ้งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย หรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัไิดเ้มื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบอีกครัง้ และติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

8.2.2.3.  สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
ขัน้ตอนและวธิกีาร 
(1) ผู้ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก

แบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบั
แบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนา
บตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีข่อใช้
บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจัดการครัง้แรก ระบบ
จะใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ไดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะ
สามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อ ขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ 
“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4)  ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อ
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กองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

(5)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการสบัเปลีย่น
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์
จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนนัน้ 

(6)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 
(1)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสาร

การบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือ
หลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ และใช้
อา้งองิได ้

(2)  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้ือหน่วยลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ตได้เมื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน
ทราบอกีครัง้ และตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื 

8.2.3.  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 
การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยน
การถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้ือ
เป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป  

8.2.4.  ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 
ในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้ค านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการ
สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 
โดยจะใชเ้กณฑใ์นการค านวณ ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
(1)  กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน  ณ  สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอื
ตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขา
ออก (ถา้ม)ี 
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(2)  กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนั
ท าการขายที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ได้ท า
รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

8.2.5.  ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไวใ้นขอ้ 23 เรื่อง 
“ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

9.  กำรช ำระค่ำรบัซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
 กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่งดงัต่อไปนี้  

 (1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นนัน้    
    ไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ  

 (2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ  
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้ 

10.  กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2)  มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อน
ผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

- ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
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รายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิัท
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด้ 

- ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนวนัอื่น และมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอีก บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะต้องช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิ้นก่อน แล้ว
จงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 

11.  กำรไม่ขำยไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ไดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุด
รบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 
1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไว้แลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดงัต่อไปนี้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื 

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

(4)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้
การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลักทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และ
การเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดย
พลนั 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงาน
ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกนิหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขาย
คนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12.  กำรหยุดขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บรษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13.  เง่ือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ : ไม่ม ี
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14.  กำรจ่ำยเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2.  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ไม่ม ี

14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

15.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1)  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน  

(1.1)  ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่า
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรอืค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การจดั
อบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะน า
กองทุน เป็นต้น ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ทัง้นี้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนต่อปีบญัช ีโดยค านวณจากมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิฉลีย่ต่อวนัส าหรบัรอบปีบญัชใีดๆ 
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(1.2)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการ
จัดตัง้กองทุนและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกับส านักงาน ค่าที่ปรึกษา
ทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(1.3)  ค่าแปลหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(1.4)   ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(1.5)   ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(1.6)   ค่าจดัท า จดัพมิพ ์แบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี รายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรียมและจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(1.7)   ค่าจดัท า ค่าพมิพ์หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดอืนและ
รายงานประจ าปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1.8)   ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก .ล.ต. ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(1.9)   ค่าใชจ้่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ การลงทุนใน
หลกัทรพัย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าประกนัความเสีย่งเน่ืองจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

(1.10) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม 
หรือการด าเนินคดี เพื่อการรบัช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ /หรือ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอื
เมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรอื 
ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(1.11) ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้จาก
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศของส านักงาน หรือคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือ
สมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

(1.12) ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพมิพ์ และจดัส่งหนังสอืบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ 
รวมถงึการลงประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนั ทีน่อกเหนือจากการประกาศมลูค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิเช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิปันผล 
เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1.13) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้ือหน่วย
ลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขในหนังสอืพมิพ ์เป็น
ตน้ 

(1.14) ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 

(1.15) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(1.16) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ  ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสอืโต้ตอบกับผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่า
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พาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่าย และ /หรือ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวเน่ืองกบัการจดัหา ไดม้า รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รกัษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ ซึง่สนิทรพัย์หรอืหลกัทรพัยต์่างๆของกองทุนทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(1.17) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) 

(1.18) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการช าระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(1.19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 

15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (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) :ไม่ม ี 

15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

เป็นไปตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัที่
ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน 

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนดเป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร 

15.3.6.  ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงนิก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

(2)  ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชขีองผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์
หรอืสถาบนัการเงนิก าหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)  บรษิัทจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บรษิัท
จดัการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่
บรษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้
จ าน ากบันายทะเบยีน ค่าแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 
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15.4.  วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน  และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

มูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามขอ้ 15.2.1- 15.2.2 นี้ เท่ากบั มูลค่าทรพัย์สนิทัง้หมดหกัดว้ย
มูลค่าหนี้สินทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยยังไม่หัก
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของ
วนัที่ท าการค านวณ  ทัง้นี้ จะค านวณเป็นรายวนัและจะเรยีกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบญัชขีอง
กองทุนเป็นรายเดอืน 

ค่าใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (1.1) - 15.2.6 (1.9) จะเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมคี่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามที่จ่ายจรงิ โดย
ในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนั  ทุกวนัตามระยะเวลาของ
ค่าใชจ้่ายนัน้ หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ค่าใช้จ่ายขอ้ 15.2.6 (1.10) - 15.2.6 (1.19) จะเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมคี่าใชจ้่ายเกิดขึ้นตามจ านวนที่จ่าย
จรงิ โดยในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 

ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อน่ึง หากมกีารเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบัภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษตี่างๆ ดงักล่าว โดย
ถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 2.14 
ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิ   

15.5.  การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
อย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้  

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั และต้องเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วย
วธิกีารที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
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แห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

   2.2 ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้  

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้
สูงดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

  ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  

  ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 1 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ   
  ภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว 

16.  วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2.  เงือ่นไขพเิศษ :  

วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

เงือ่นไขพเิศษ :  

(1)  บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด โดยมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนรวมจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวมในส่วนทีล่งทุนในประเทศ โดยจะใชข้อ้มลูล่าสุดของทุกสิน้วนัท าการ 

(2)  บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

(2.1)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ 

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ภายในวนัท าการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
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มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่
ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
ที่  www.principal.th ทัง้นี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการ
ประกาศในเว็บไซด์ หรอืช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนแลว้ และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และจดัให้
มปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสม  

ในกรณีทีก่ารประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายในสองวนัท าการถดัไปกไ็ด ้

ในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3)  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2)  ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น 
(3.2) 

(3.4)  ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 
ทิง้ 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน า
ผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

เงือ่นไขพเิศษ: 

บรษิัทจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีเ่กิดเหตุการณ์ทีม่นีัยส าคญั และส่งผลใหก้องทุน
ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืเป็นธรรม และเหตุอื่นใดตามที่
ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน 

เมื่อปรากฏเหตุดงักล่าว บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอื
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รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และบรษิทัจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมลูค่า
ดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนใหส้ านักงานทราบโดย
พลนั ทัง้นี้ ขณะทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล บรษิทั
จดัการอาจไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายหรอืรบัซื้อคนืทีร่บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ขายหรอืรบัซื้อคนื ดว้ยเช่นกนั 

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทนุทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

16.4.1 ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศมูลค่าดังกล่ าวไป
แล้ว  หรอืในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง   หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมี
มลูค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืคดิเป็นอตัราไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาทีถู่กต้อง  ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายในเจด็วนัท าการนับแต่
วันที่พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง   โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญ
ดงัต่อไปนี้ 

(ก)  มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข)  มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง)  มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้อง
มไิดม้สีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

(2)  ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าให้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมผีลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า
หรอืราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแกไ้ขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่าหรอืราคาไม่ถูกตอ้ง    

16.4.2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มกีารประกาศมูลค่าดงักล่าวไปแล้ว 
หรอืในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถกูตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมมีลูค่าตัง้แต่
หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที่ถูกต้อง ให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1)  ค านวณมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่วันทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพบว่ามลูค่าหรอื
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 

(2)  ด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้มมีูลค่าและคดิเป็น
อตัราดงักล่าว 
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(ก)  จดัท ารายงานการแก้ไขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัที่ บรษิัทจดัการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง   และส่ง
รายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมูลค่าหรอืราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลงัเสร็จสิ้น  เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

รายงานตามวรรคหนึ่งใหม้สีาระส าคญัตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เวน้แต่
ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัของกองทุนรวมเปิด  ให้ระบุการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มูล
ตามขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข)  แก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานตาม (ก)  

(ค)  ด าเนินการโดยวิธกีารใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมที่มกีารแก้ไข
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน 
ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานตาม (ก) ความ
ใน (ค) มใิห้น ามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมปิดที่มหีน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์ และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูค่าหน่วยลงทุนตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

16.4.3. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไมถู่กตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมมีลูค่าตัง้แต่หน่ึง
สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาทีถู่กตอ้ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้มมีูลค่าและคดิเป็น
อตัราดงักล่าว  

(1)  จดัท ารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) 
ด้วย  โดยให้อยู่ในส่วนของการด าเนินการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(2)  ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ล้วเสรจ็  และด าเนินการโดยวธิกีารใด 
ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตามขอ้ 16.4.2 (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในหา้วนัท าการ
นับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 

(3)  จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) ใหส้ านักงานภายในเจด็
วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว   เวน้แต่ในกรณีที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน 

16.4.4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 24.2.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (understate)ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมปฏบิตัดิงันี้ 
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมี
หน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
จ่ายเงนิของบรษิัทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ 
แล้วแต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคา
ตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่
ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุน
ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่  ให้บรษิัทจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) ใหบ้รษิทัปฏบิตัิ
ดงันี้ 

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุน
ของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุน
เหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด   ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิทัเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอื
ลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การทีร่าคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่
ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้าย
คนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท  บรษิทัอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนแล้ว ให้บรษิัทชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
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การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่ อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม 
(1)(ข)  หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิของบรษิัท
เองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

16.4.5.  ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัใหม้สี าเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และขอ้ 16.4.2 (2) (ก)  ไว ้ณ ที่
ท าการของบรษิทั เพื่อใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6.  หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากมูลค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้งจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได ้

16.4.7.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

17.  ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  

17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2.  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (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  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 

โทรสาร 0-2294-2345 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

        17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

                ไม่ม ีเน่ืองจากไม่ใช่กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ (Country Fund) 

18.  รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  

18.1.  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 ตุลาคม 

18.2.  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ตุลาคม 2554 

18.3.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ีประมาณ 1 ปีนับจากจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปีนับจากจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
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19.  กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

19.1  การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
บรษิัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้
ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสียง
ลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื  
     หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บั  
     ผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดนัน้  

ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้น
โครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรอื
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2. วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

1. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยใช้วธิกีารขอมตผิู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรอืไม่เกินร้อยละ 80 หรอืในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรอืมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมี
จ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกินรอ้ยละ 80 ให ้บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบั
การขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  

 2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิีจดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วย 
     ลงทุน ซึ่งจะด าเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือส่งหนังสือขอมติของผู้หน่วยลงทุนก็   
     ได ้

 3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ   
           รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ ทัง้นี้  
           ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  
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 4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัตอ่ไปนี้ บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก    
           เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความ  เสีย่ง 
     ของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น   

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่ง  
     ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ 
     ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ  

(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการ 
     แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

 5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจขอให้ส านักงานให้ความ
เห็นชอบแทนการขอมติผุ้ถือหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขให้บรษิัทจดัการกองทุน
รวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแก้ไขโครงการดงักล่าวต้อง
ไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิที่กองทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ  
     นโยบายการลงทุน  

(4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคา 
     รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

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

 6. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิ โครงการ   
     ในเรื่องดงักล่าว  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงันี้  

(ก) การลดมลูค่าขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน  

(ข) การเพิม่ช่องทางในการขา ยและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื  

(ง) การเพิม่ความถี่ของการส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการ 
    ลงทุนของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  

(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซื้อคนืหน่วย 

     ลงทุน  

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

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง  
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(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิดใหเ้ป็นไปตามประกาศ    
    ส านักงาน ก.ล.ต. 

19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 

1)  การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

2)  การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถึงวนัปิดสมุดทะเบยีนผุ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตาม
วนัทีบ่รษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้วธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบ
แล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่า วและมีผลผูกพันตามมติ  
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย 
ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยส าคญั ต้องไดร้บัมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้
แต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบ
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บั
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบัมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจด
ทะเบยีนของกองทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์  64 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และ
มาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20.  ข้อก ำหนดอ่ืนๆ :  

1. การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืวธิกีารจดัการ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่ ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กระทรวงการคลงั และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรบัเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด 
ประกาศ เหน็ชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/
หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏิบตั ิเงื่อนไข 
หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้นี้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย   ทัง้นี้การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามที่ส านักงานประกาศก าหนด เห็นชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ให้
สามารถกระท าได ้

2. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิาร
ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2)  ต้องไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงให้เห็นว่าบรษิทัจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพื่อให้
กองทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  (churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ 
บรษิทัตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุน
รวมนัน้ดว้ย  

3. การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื้อคนื 

บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

4. การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

(1)  การโอนเงนิและรบัโอนเงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ เพื่อกิจกรรมอื่นๆที่ เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการของ
กองทุน ใหอ้ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  

5. การบรกิารซื้อ/ขาย/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิอีื่นๆ เพิม่เตมิ 

บรษิัทจดัการอาจเปิดให้บรกิารซื้อ/สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารแบบอื่นเพิ่มเติม ตามหลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถอืว่าเป็น
การแกไ้ขโครงการ เช่น  

(1)  วธิกีารซื้อ/ขาย/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนแบบสม ่าเสมอ (Automatic Investment Plan)  

(2)  วธิกีารซื้อ/ขาย/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
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ทัง้นี้ เมื่อบรษิทัจดัการจะเปิดใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วนัก่อนเริม่ใหบ้รกิารบน website ของบรษิทัจดัการ  

6. การท าความรู้จ ักตั วตนของลูกค้ า  (Know Your Client: KYC) และการพิ สู จ น์ ท ราบ ลูกค้ า  (Client 
Due  Diligence : CDD)  

บรษิัทจดัการและ/ หรอืผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอ
ขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบั 

ผูล้งทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานที่มอี านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรอืภายหลงัการ
ลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศ
ไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรอืการตีความ หรอืการสั ง่การของ
หน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนมหีน้าที่ตอ้งท าความ
รูจ้กัตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดย
ผูล้งทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนมหีน้าที่แจง้การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกบัการรูจ้กัตวัตนของลูกค้า 
(KYC) และการพสิจูน์ทราบลูกคา้ (CDD) ใหบ้รษิทัจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชเีพื่อ
ใชบ้รกิารใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มลูลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การ
ด าเนินการอื่นๆ ตามทีห่น่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง  

7. การด ารงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเขา้จัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขีอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทั
จดัการรู้หรอือาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการราย
ใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว   

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวม
ต่อไป  

8. การน าส่ง/เผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน และ/หรอืหนังสอืของบริษทัจดัการถงึผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

เนื่องดว้ยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทีร่ะดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ ดงัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.4 บรษิทัจดัการจงึ
อาจพจิารณาน าส่ง/เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน   และ/หรอืหนังสอืของบรษิัท
จดัการต่างๆ ส าหรบัผูล้งทุน/ผูถ้ือหน่วยลงทุนกลุ่มดงักล่าวทีร่ะบุสถานทีต่ิดต่อในประเทศตามวธิกีารทีบ่รษิัท
จดัการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม เช่น ทางไปรษณีย์  ปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  โดยไม่ขดัต่อหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  โดยการ
น าส่ง/เผยแพร่ดงักล่าวไม่รวมถงึผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มกีารเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็นสถานที่
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ติดต่อในต่างประเทศ ทัง้นี้ เพื่ออ านวยความสะดวก และเพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการน าส่ง และ/หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นใดในลกัษณะท านองเดยีวกนัน้ี  

อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี่ยน/แกไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบัรูปแบบ วธิกีารน าส่ง เผยแพร่ รวมถงึ
อาจจดัให้มรีูปแบบการตอบรบัขอ้มูลอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น ผ่านระบบอเิล็คทรอนิคต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งในการด าเนินการดงักล่าวบรษิัทจดัการได้ค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั  

ในกรณีการน าส่งจดหมาย/หนังสอืถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน อาท ิกรณีแก้ไขเพิม่เติมโครงการ  การขอมต ิ การเลกิ
โครงการกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

9. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจัดส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัส่งขอ้มูล
ให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบัข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้ 

    10.     การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน : 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอื
การจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่
แลว้  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

11. กรณีบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนห น่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันนัน้
ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการ
ถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิ
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กองทุนรวมนัน้ทนัที เว้นแต่ เข้าขอ้ยกเว้นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

     12.    การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บรษิัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รบัมติพิเศษของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุน
รวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อ
เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่วา่จะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด 
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บรษิัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมติโดยเสยีงขา้ง
มากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอืว่าไดร้บัมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
แก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัิตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดวธิปีฏิบตัิในการขอ
ความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่วนัก่อนวนั
ประชุม หรอืส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบั
หนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง
จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน 
(ถ้าม)ี มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการ
ลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด และผลการด าเนินงาน
ล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่
จะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและวตัถุประสงคข์อง
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

 (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  
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 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวม
ใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

 (7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดงักล่าวที่จะเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

 (8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

   3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่าร
ควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้บรษิทัจัดการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

 4 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มีการควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมที่
ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าว
ไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของ
แต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัท
จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้
และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

13. ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน : 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ย
เรื่องหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบริษัทจดัการ กรณียกเว้น
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัส่วนส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก)  กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
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7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัต้องเสยี
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)  

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2)  กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

 (ก) กองทุนรวมอีทเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่ได้รบั   
     การแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ให้หมายถึงผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแล
สภาพคล่องตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ  

    (ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีที่มีการรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนของ   
    หน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว  

                          “เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงันี้  

1. เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี  

2. เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  

3. ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2.  

      (ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลา   
                       ติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รบัผ่อนผนัจากส านักงานเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดย  
                       พจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั”  

    (ง)  กองทุนรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ต้องมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี้  

(1)  การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
ต้องมไิด้ เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปที่พงึไดร้บัจาก
การลงทุน เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

 (2)  มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้ือหน่วยลงทุน
ทีถ่อืเกินกว่าขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการ
เลกิกองทุนรวมได ้

   14. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2)  นิตบิุคคล รวมถงึบรษิัทหรอืหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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4)  ผูล้งทุนซึ่งตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกีย่วกับหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรอืผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5)  กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื
ระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผูล้งทุนที่มี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

   15. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้
สถาบนัการเงนิที่ไม่ใช่สญัชาติอเมรกิันนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) 
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศ
ก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั  FATCA (ซึ่งต่อไปจะ
รวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้้องเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้า
เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภท
ตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ  FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะ
เริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา
และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงนิใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ 
ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรอื
บรษิทัจดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนได้
อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนั
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ตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง   และเพื่อให้บรษิัท
จดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) 
จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มอียู่ใ นบญัชี
ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบรษิัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ 
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินั
หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึง
น าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่
เป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้
เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แล้ว 
และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี

(1)  ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการที่
ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุน
อาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
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บรษิัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่
บรษิัทจดัการไดส้งวนสทิธไิวข้้างต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

     16. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ   
          อา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

21.  กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด :  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใ ห้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงข้าง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมเีหตุ
จ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

22.  มำตรกำรเยียวยำกรณีบริษทัจดักำรปฏิบติัไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรอนุมติัให้จดัตัง้กองทุนรวม
เป็นกำรทัว่ไป :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป 
และการฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตันิัน้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรอืผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะแก้ไขเยยีวยา
ความเสยีหายโดยไม่ชกัชา้  โดยในกรณีที่เกดิขอ้พพิาทระหว่างบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษิทัจดัการ
ยนิยอมใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ  

23.  ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลง
นามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไมว่่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ต่างๆในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพนูทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2561  ถึงวนัท่ี  31  ตุลาคม  2562 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทัจดัการโดยตรง 
หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพนูทรพัย ์

 
1. นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
2. นางสาวชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ ์
3. นายวสุชนม ์ ทรายแกว้, CFA 
4. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 

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

 
 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี้) 
 

 

 

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


กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


