หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
Principal Balanced Allocation Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL BARMF)
• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชี พ มีการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนเต็ ม
จานวน (Fully Hedged)
• ผู้ลงทุนควรศึกษาเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
เงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกัน
• ในกรณี ที่เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพของผู้ลงทุนครบเงื่อนไขเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาซึ่งเป็ นผลให้ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษี แล้ว ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี เพิ่ มเติ มจากการโอนเงิ นดังกล่าวมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ
และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทัวไป
่
• ในกรณี ที่ ก ารโอนเงิ น จากกองทุน ส ารองเลี้ย งชี พ มายังกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ จะมี ผ ลให้ ก ารถื อหน่ วยลงทุ น เกิ น
ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการ
ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่ เกิ นกว่า
หนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมดังกล่าว
• การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ ว ย
ลงทุนตามที่มีคาสั ่งไว้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจลักษณะกองทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริ ษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยง
ด้ า นภาษี หรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อ
กฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
นัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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ระดับความ
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล บาลานซ์ แอลโลเคชั ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน

:

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
Principal Balanced Allocation Retirement Mutual Fund

ชื่อย่อ

:

PRINCIPAL BARMF

ประเภทโครงการ

:

โครงการจัดการกองทุนเปิ ด

ลักษณะพิเศษ

:

กองทุ น รวมผสมแบบไม่ ก าหนดสัด ส่ ว นการลงทุ น ในตราสารแห่ ง ทุ น ,
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม

วันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม

:

11 ตุลาคม 2554

วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุนรวม

:

27 ธันวาคม 2554

จานวนเงินทุนของโครงการ

:

2,000 ล้านบาท

มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย
ประเภทกองทุนรวม

:

10 บาท

กองทุนรวมผสมแบบไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด พรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ มีน โยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่ง
หนี้ก่งึ ทุน หน่ วยลงทุนหรือตราสารของกองทุนรวมในประเทศ อาทิ กองทุนรวมทองคา กองทุนรวมสินค้าโภคภัณ ฑ์ และ กองทุนอีที
เอฟที ่ซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย เป็ น ต้น ตลอดจนยัง อาจลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน ห รือ ตราสารของกองทุน รวม
ต่า งประเทศ หน่ ว ยลงทุ น หรือ ตราสารของกองทุน อสัง หาริม ทรัพ ย์ และ/หรือ หน่ ว ย private equity ตามประกาศสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต รวมถึงเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือ การหาดอกผลโดยวิธ ีอื่น อย่า งใดอย่า งหนึ่งหรือ หลายอย่า ง ทัง้ นี้ ตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ สัด ส่ว นการลงทุนและกลยุท ธ์ก ารลงทุน ขึ้ น อยู่กับดุล ยพินิจของบริษ ัท จัด การกองทุน รวม ตามความ
เหมาะสมแก่สภาวะการลงทุนและการคาดการณ์สภาวะการลงทุ น ในแต่ละขณะ อย่ างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมทองคา
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุ น
กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้อ อกมีสิท ธิใ นการบังคับไถ่ถ อนคืนก่อนกาหนด (callable) หรือ ตราสารหนี้ที่ผู้ถ ือมี
สิท ธิเ รีย กให้ผู ้อ อกชาระหนี้ค ืน ก่อ นกาหนด (puttable) โดยมีก ารกาหนดผลตอบแทนไว้อ ย่า งแน่ น อนหรือ เป็ น อัต ราที่ผ นั แปรตาม
อัตราดอกเบี้ย ของสถาบันการเงิน หรืออัตราดอกเบี้ย อื่น และไม่มีก ารกาหนดเงื่อนไขการจ่ ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปั จจัยอ้างอิงอื่น
เพิ่มเติม กองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีสินค้า หรือ ตัวแปรตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ย ง (Hedging) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และจะเข้าทา
สัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้า เพื่อ ป้ อ งกัน ความเสี ่ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ย นเต็ม จ านวน (Fully Hedge) และอาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อ ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ที่แฝงอยู่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็ น Puttable/Callable เท่านัน้
นอกจากนี้ กองทุน อาจพิจ ารณาทาธุร กรรมการให้ย ืม หลัก ทรัพ ย์ หรือ ธุร กรรมการซื้อ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และยังอาจลงทุนในตราสารที่มีอัน ดับความน่ าเชื่อ ถือ ของตราสาร
หรือ ผู ้อ อก (Issue/Issuer) ต่ า กว่า ที่สามารถลงทุน ได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที ่ไ ม่ไ ด้ร บั การจัด อัน ดับความน่ าเชื่อถือ
(Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

1

หรือ ทรัพ ย์สิน อื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธ ีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน
- ผูล้ งทุนมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลกาไรส่วนเกิน (Capital Gain) จากเงินลงทุน
- สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งผูล้ งทุนสามารถนาเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทัง้ นี้ หากผูถ้ อื หน่วยลงทุนปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไข ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีทเี่ คยได้รบั รวมถึงเบี้ยปรับ และ/หรือเงินเพิม่ (ถ้ามี) ภายในกาหนดเวลาทีก่ าหนด
ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสี่ยงของตลาด คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่
กองทุ น รวมลงทุ น อัน เกิ ด จากการเปลี่ย นแปลงของปั จ จัย ต่ า งๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ เช่ น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุ ต สาหกรรม ปั จ จัย ทางการเมือ ง
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และ/หรือ สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน
เป็ นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารทีก่ องทุนรวมลงทุนเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
กองทุ น จะเน้ น ลงทุ น ในหุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จดั การกองทุนจะ
ติดตามและวิเคราะหุ้น เป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อ
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดทุนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
เพื่อลดความเสีย่ งในด้านนี้

ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk)

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกตราสารที่ลงทุ น
ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในของบริษทั ทีท่ าให้ความสามารถ หรือ ฐานะการเงิน ของบริษั ท ผู้ อ อกตราสาร เพื่ อ
ในการทากาไรของบริษทั เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลทาให้มูลค่าของหลักทรัพย์ของ ประกอบการตั ด สิน ใจลงทุ น และติ ด ตามข้ อ มู ล
ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งสม่ า เสมอ หากมี ก าร
บริษทั นัน้ ลดต่าลง ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนทีค่ าดหวัง
เปลี่ ย นแปลงผลการด าเนิ น งานหรื อ ฐานะทาง
การเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสาคัญก็
จะพิจารณาปรับเปลี่ย นแผนการลงทุน ในตราสาร
อย่างเหมาะสม
ความเสี่ ย งจากความสามารถในการช าระหนี้ ข องผู้ ออกตราสาร (Credit บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่ งหนี้
ภาครัฐ และ/หรื อ ตราสารแห่ งหนี้ ภ าคเอกชนที่
Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกัน ตราสารที่กองทุ นไปลงทุน จะ ได้รบั การจัดอับดับความน่ าเชื่อถือที่ อยู่ในอันดับที่
ปฏิเสธการชาระเงินหรือไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด ซึ่ง สามารถลงทุน ได้ (investment grade) และบริษัท
จัด การจะท าการวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณาความ
มีผลให้มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนลดลงได้
น่ า เชื่ อ ถื อ ของตราสารก่ อ นลงทุ น และติ ด ตาม
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องในตราสารทีล่ งทุนไว้แล้ว ซึ่ง
ช่วยลดความเสีย่ งดังกล่าวได้
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุน
Q: กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด
A: -

เพื่อเป็ นการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อใช้ภายหลังการเกษียณอายุทางานของประชาชนทัวไป
่ โดยบริษัทจั ดการจะนาเงินที่
ได้จากการระดมเงินทุนเพื่อพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนทองคา กองทุนอีทีเอฟ กองทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ เงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวตามความเหมาะสมแก่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ เพื่อที่จะให้ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมจากการลงทุน
- กองทุนมีวตั ถุประสงค์ใ นการระดมทุนจากผู้ลงทุนเพื่อเป็ นการส่งเสริมการออมระยะยาวภายหลังการเกษียณอายุทางานของ
ประชาชนทัวไป
่ โดยนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เพื่อทีจ่ ะให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั
ผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ไปจนถึงอายุ 55 ปี
บริบูรณ์ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าที่
ลงทุน และทาให้ขาดทุนได้
- ผูท้ ตี่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยเข้าใจความผันผวนและรับ ความเสีย่ งของการ
ลงทุนในต่างประเทศได้
- ผูท้ ี่มเี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุด 5 แสนบาท) หรือยังใช้สทิ ธิประโยชน์ไม่
เต็มที่
- ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนเผื่อเตรียมไว้สาหรับหลังเลิกทางานหรือเกษียณ
Q: กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 2,000 ล้านบาท
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
A: -

ผูล้ งทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนเข้าลงทุนอันเกิดจากปั จจัย
ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ
การเปลี่ยนแปลงของดัชนี ราคาสิน ค้า โภคภัณ ฑ์ เป็ น ต้ น ซึ่งหลัก ทรัพ ย์ และทรัพ ย์ สิน หลายประเภทจัด เป็ น หลัก ทรัพ ย์ห รือ
ทรัพย์สินที่มีความเสีย่ งสูง หรือมีโอกาสที่จะมีความผันผวนสูง โดยการเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นในมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้ แต่อย่างไรก็ตามกองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเต็มจานวน
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ที่
กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วยหากไม่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกัน
Q: เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
A: ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี 31 ธันวาคม ของทุกปี
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Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
A: การลงทุนในกองทุนนี้เปรียบเทียบผลตอบแทนกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักระหว่าง:
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 60.00
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
และเนื่องจากกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ เป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุ นจึงควรลงทุน
ต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ไปจนถึงอายุ 55 ปี บริบูรณ์ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี
Q: มีข้อจากัดในการถือหน่ วยลงทุนหรือไม่?
A: กรณีผถู้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถอื หน่วยลงทุนเพียง
รายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
เงื่อนไขการลงทุนเพื่อได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
o ผูล้ งทุนต้องลงทุนสม่าเสมออย่างน้อยปี ละครัง้ โดยไม่ขาดการลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
o ผูล้ งทุนจะต้องมีการลงทุนติดต่อกันไม่ต่ากว่า 5 ปี และมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นกรณีขายคืนเพราะทุพพลภาพ
หรือตาย
o เงินลงทุนขัน้ สูงต้องไม่เกินกว่า 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกินกว่า 500,000 บาทต่อปี (เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และ กบข.) โดยในการคานวณให้รวมเงินลงทุนที่ลงทุนในทุกกองทุน RMF ในปี นัน้
o ผูล้ งทุนสามารถโอนย้ายเงินลงทุนโดยไม่ผดิ เงื่อนไขการลงทุน โดยต้องดาเนินการดังนี้ ผูล้ งทุนสามารถโอนเงินลงทุนพร้อมทัง้
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไปยังกองทุน RMF กองอื่นได้ โดยจะต้องเป็ นการโอนย้ายโดยตรงระหว่างกองทุน
RMF เท่านัน้
กรณีผดิ เงื่อนไขการลงทุน
กรณีผลู้ งทุนหยุดลงทุนเป็ นเวลานานเกินกว่า 1 ปี ตดิ ต่อกัน ผูล้ งทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คยได้รบั ในช่วง 5 ปี ปฏิทนิ
ทีผ่ ่านมาแก่กรมสรรพากร กรณีผลู้ งทุนขายคืนหน่วยลงทุนไปก่อนอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ หรืออายุครบ 55 ปี บริบูรณ์แต่ลงทุนไว้
น้อยกว่า 5 ปี ผูล้ งทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเี่ คยได้รบั ในช่วง 5 ปี ปฏิทนิ ที่ผ่านมาแก่กรมสรรพากร และนาเงินกาไร
ส่วนเกินทุนทีเ่ กิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนไปคานวณรวมเป็ นรายได้เพื่อเสียภาษี
Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?
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ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: จานวนเงินขัน้ ตา่ ในการลงทุนเป็ นเท่าไร
A: สาหรับการสังซื
่ ้อครัง้ แรก
ขัน้ ต่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
สาหรับการสังซื
่ ้อครัง้ ถัดไป
ไม่กาหนด
Q: จานวนหน่ วยลงทุนที่จะได้รบั เมื่อสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนในแต่ละครัง้ เป็ นเท่าไร
A: จานวนหน่ วยลงทุน = มูลค่าการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน  ราคาขายหน่ วยลงทุน เช่น สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนจานวน 2,000 บาท และราคา
ขายหน่ วยลงทุน เท่ากับ 10.00 บาท ก็จะได้หน่ วยลงทุนจานวน 200 หน่ วย (ตัวอย่างดังกล่าวไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางแสดงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ ้อื หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุน
รวม)
ท่านสามารถจองซื้อหน่ วยลงทุนผ่านช่องทาง ดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ เปิ ดเสนอขายทุกวันทาการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจอง
ซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนโดยชาระเงิน สด เงินโอน เช็ค ดราฟต์
หรือคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่ นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที่ท่านชาระเงินค่ าซื้อเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือ
ดราฟต์ ดังกล่าวจะต้องลงวันทีต่ ามวันทีท่ สี่ งซื
ั ่ ้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด” โดย
ระบุ ช่ือ ที่อ ยู่ แ ละหมายเลขโทรศัพ ท์ ข องท่ านลงบนด้า นหลังของเช็ค หรือ ดราฟต์ นั น้ เพื่ อ ความสะดวกในการติด ต่ อ และเพื่ อ
ผลประโยชน์ของท่านเอง
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนด
ต่อไป
• ผ่านบริษทั จัดการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เลขที่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 15 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (02) 686-9500 โทรสาร: (02) 657-3067
www.principal.th
• ทารายการผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริษัท จัดการอาจแต่งตัง้ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนใน
ภายหลัง ในกรณี ของการแต่งตัง้ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็ น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีส่ านักงานได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดย
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ก่อนแล้ว
• ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการที่ www.principal.th ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้ บริการผ่านเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชนรวมทัง้ หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุ น หลังจาก
บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้ องของหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญ ชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ขอใช้
บริการทราบ ในกรณีที่ผูส้ งซื
ั ่ ้อยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนในหัวข้อ “การเปิ ดบัญชีผู้ถอื หน่ วยลงทุน ”
หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กบั ผู้ถอื หน่วยลงทุนทีข่ อใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่น
ใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ ซึ่งผูถ้ ือรหัสประจาตัวต้องเก็บรักษาไว้เป็ น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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ความลับ ทัง้ นี้บริษัทจัด การจะไม่ร บั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้นในกรณี ที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจาตัวของผู้ถือหน่ วยลงทุนท า
รายการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ
• ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษทั จัดการ ตามเวลาเปิ ดทาการของบริษทั จัดการ ทีห่ มายเลขโทรศัพท์
02-686-9595 หรือทีอ่ าจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ในกรณีทผี่ สู้ งซื
ั ่ ้อยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนใน
หัวข้อ “การเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน” โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจสอบรายละเอียดความมีตวั ตนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนก่อนทา
รายการทุกครัง้
การทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของระยะเวลาเปิ ดรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
ภายในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดสาหรับวันทาการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ ให้ถอื ว่าเป็ นการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรอบนัน้ ในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อแต่ละรอบนัน้ ซึ่งเป็ นราคาที่
รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วย
ลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่าน
เว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้
• ท ารายการผ่ า นบริษั ท จัด การ หรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คื น ได้ทุ ก วัน ท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในใบคาสังขายคื
่
นให้ครบถ้วน
• ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัท จัดการ ตามเวลาเปิ ดท าการของบริ ษัท จัดการ ที่หมายเลขโทรศัพ ท์
0-2686-9595
การทารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถอื ว่าเป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้สาหรับสิ้นวันทาการซื้อขายนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
การสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนหลังเวลาทีก่ าหนด หรือในวันหยุดทาการซือ้ ขายให้ถอื เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขาย
ถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้สาหรับสิ้นวันทาการซื้อขายถัดไปนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
บริษทั จัดการจะดาเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่
จ่ายเฉพาะระบุช่อื ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนาส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้
แจ้งความประสงค์
ทัง้ นี้ การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าที่
ศึกษาและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนที่มใิ ช่จ ากเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือสูงอายุ ตามทีก่ าหนดไว้ใ นกฎหมายภาษี
อากร บริษัทจัดการมีหน้าทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ ่ายในอัตราทีก่ รมสรรพากรกาหนด โดยคานวณจากผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการขาย
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
Q: กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ว ยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ว ยลงทุนของโครงการตามที่ได้รบั
อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
(2) ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ อาจทาให้เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั เิ พื่อการลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั จากผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ้วน
(4) กรณีทมี่ ผี ู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจนอาจทาให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(5) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(6) กรณีทปี่ รากฏเหตุการณ์ในรายละเอียดโครงการการจัดการตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(7) กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่ ว ยลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหา
ในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าบริษัทจัดการไม่สามารถคานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ได้มีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่ว ยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้ ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขน้ึ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้อง
(3) มีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องนัน้
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ข้นึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทีถ่ ูกต้อง
ทัง้ นี้ การเลื่อนกาหนดชาระเงิน ค่าขายคืนข้างต้น บริษัท จัดการจะด าเนินการตามที่ระบุ ในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
นหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นทีไ่ ด้รบั
ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีทปี่ รากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจ ริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) ในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมต่างประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ หยุดรับค า
สังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนหรือไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว
หรือ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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(ง) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือ ไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้
แล้ว หรือการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งวันทาการ เว้นแต่จะ
ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุ การณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน
รวมอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทกี่ องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมลงทุน
ในหลักทรัพย์ทซี่ ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไ ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาดังต่อไปนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสังเกี
่ ่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุค คลผูม้ อี านาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
ทัง้ นี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหรือไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสังข้
่ างต้น บริษทั จัดการจะดาเนินการตามทีร่ ะบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น
หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ของกองทุ นเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้ องไม่ เกิน 20 วันทาการ
ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบั กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทัง้ ที่อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษทั จัดการ หรือบริษทั จัดการอื่น และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าซึ่งรับมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหาร
ของบริษทั จัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีหน้าทีศ่ ึกษาและ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่องทาง ดังนี้
• ผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการ ตามเวลาเปิ ดทาการ โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสังท
่ า
รายการให้ครบถ้วนโดยระบุช่อื กองทุนเปิ ดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิ ดปลายทางทีต่ ้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ จานวน
เงินหรือจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง
• ผ่านระบบบริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษทั จัดการ หมายเลข 0-2686-9595 หรือทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกั บการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็น ชอบจากผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย
Q: กองทุนนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนได้
จากช่องทางใด
A: เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ www.principal.th และ/หรือ ช่องทางอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

9

สิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” หรือเอกสาร/ข้อความใด
ซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานได้ทุกครัง้ ทีม่ กี ารสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวน
หน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน โดยจะจัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทีท่ ารายการ
นัน้ ๆ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือเพื่อรับรองสิทธิการถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้
โดยติดต่อยังบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีป่ รากฏในระบบนายทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนของบริษทั จัดการเป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธกี ารแจ้ง และ/หรือการดาเนินการ
ใดๆ เพื่อเป็ นหลักฐานการยืนยันจานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่ เติม นัน้ ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
Q: ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใดภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษทั
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่
สิทธิในการในการจานาหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่สามารถจานาได้ตามที่กฎหมายกาหนด
Q: ช่องทางและวิ ธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียง
ของบริษทั จัดการกองทุนเพิ่ มเติ ม
A: ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิ ธิออกเสียงและดาเนินการใช้สทิ ธิออกเสียงได้ทเี่ ว็บไซต์ www.principal.th
Q: กองทุนนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิ ธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือ อย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถส่งข้อร้องเรียนมาได้ที่
สามารถร้องเรียนได้ที่
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับการปฏิบตั ิงาน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
Q: การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
A: ไม่มี
Q: การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย ?
A: ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษทั จัดการ
เป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)

• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

กรรมการ

• คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา

กรรมการ

• คุณชอง ชอย วัน

กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)

• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รายชื่อผู้บริหาร

กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณจุมพล สายมาลา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณแบรนดา ชู

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

• คุณศุภกร ตุลยธัญ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์

ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

• คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย

• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณวนิดา ดวงพัตรา

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน

• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั

• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์

• คุณวริษฐ์ โกบุตร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั

• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 83,968,106,481.95 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)

• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์

ผูจ้ ดั การกองทุน
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• คุณธนา เชนะกุล, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม)
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.

• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด

พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556

นักเศรษฐศาสตร์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2549 - 2553
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558

ปริญญาโท Finance มหาวิทยาลัย Lancaster
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิก รไทย จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ผูจ้ ดั การกองทุนบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิ่ง
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2548 - 2552
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2555 - 2557
พ.ศ. 2552 - 2554

ปริญญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิจยั ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
วาณิชธนากร ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปั จจุบนั คือมูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง)

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
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พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด

• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• คุณสิ ทธิ การย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศรี จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จากัด
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์ บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

• คุณสุปรีด์ ิ สุวพันธ์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2549 - 2553

ปริญญาโท Investment Management, University of Reading, U.K.
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2564
พ.ศ. 2557 - 2560

ผู้จดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. กสิกร จากัด
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พ.ศ. 2555 - 2557

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บล. ฟิ ลลิป จากัด

• คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 - 2558
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2564

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด, ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564)
นักวิเคราะห์ ฝ่ ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด

• คุณวรพจน์ คุณาประสิ ทธิ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2544 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2565 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - 2564
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2555 - 2556

ปริญญาโท Master of Financial Engineering, University of Hawaii at Manoa, USA,
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ผสม, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารหนี้ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน อีทเี อฟ บลจ. บางกอกแคปปิ ตอล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารหนี้ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
เจ้าหน้าทีล่ งทุนตราสารหนี้ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด มหาชน

• คุณชนัยกานต์ สวัสดิ ฤกษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536 - 2537
พ.ศ. 2530 - 2534
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2546 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2542 - 2545
พ.ศ. 2538 - 2542

ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร
พนักงานอาวุโส ฝ่ ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บง.ธนสยาม

• คุณปิ ยะศักดิ์ ดวงบัณฑิ ตกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2550 - 2554

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิเคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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พ.ศ. 2557 - 2558
ผูแ้ นะนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - 2557
ทีป่ รึกษาการลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-273-2997, 02-470-3207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587
โทรสาร 0-2294-2345
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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ละค่าใช้จ่ายที

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.
อัตราตามที่ระบุไว้
2564 - 31 ธ.ค. 2564 2563 - 31 ธ.ค. 2563 2562 - 31 ธ.ค. 2562
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
ไม่เกินร้อยละ 2.14

1.181

1.181

1.181

o ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินร้อยละ 1.61

1.070

1.070

1.070

o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 0.09

0.036

0.036

0.036

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.09

0.075

0.075

0.075

o ค่าใช้จ่ายอื่น**

ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.30

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.30

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.963

1.038

0.849

o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าสอบบัญชี

ตามที่จ่ายจริง

0.949

1.008

0.832

o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์

ตามที่จ่ายจริง

0.009

0.030

0.015

o ค่าใช้จ่ายอื่น

ตามที่จ่ายจริง

0.005

ไม่มี

0.002

2.144

2.219

2.030

0.18

0.18

0.16

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน*
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.07
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี
ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้นายทะเบียน

ดาเนินการใดๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
•
•
•

ไม่มี

ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 286.61
Port Folio Duration : 0.0776
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -25.45

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อันดับ

รายชื่อบริษทั นายหน้ า

ค่านายหน้ าจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์
(หน่ วย : บาท)

ร้อยละของค่า
นายหน้ าทัง้ หมด

1

บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

1,458.87

20.29

2

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

726.65

10.11

3

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

674.78

9.38

4

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

585.79

8.15

5

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

461.84

6.42

6

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

461.54

6.42

7

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

449.81

6.26

8

บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

404.66

5.63

9

บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

403.68

5.61

10

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

366.61

5.10

11

บริษทั นายหน้าอื่น ๆ

1,196.68

16.64

7,190.91

100.00

รวมค่านายหน้ าทัง้ หมด

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
2,698,601.20
หุน้ สามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมวด ธนาคาร
196,350.00
หมวด พาณิชย์
194,650.00
หมวด วัสดุก่อสร้าง
61,000.00
หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
61,800.00
หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค
306,506.00
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์
29,375.00
หมวด อาหารและเครื่องดื่ม
114,850.00
หมวด การแพทย์
67,960.00
หมวด วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
3,792.00
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
142,450.00
หมวด ประกันภัยและประกันชีวติ
18,625.00
หมวด สื่อและสิง่ พิมพ์
9,870.00
หมวด บรรจุภณ
ั ฑ์
55,400.00
หมวด ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
47,575.00
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

% NAV

61.71
4.49
4.45
1.39
1.41
7.01
0.67
2.63
1.55
0.09
3.26
0.43
0.23
1.27
1.09
18

หมวด บริการเฉพาะกิจ
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์
เงินฝากธนาคาร

57,340.00
144,985.00
135,780.00
100,662.42

1.31
3.32
3.10
2.30

5,677.37
(79,952.44)
4,373,296.55

0.13
(1.83)
100.00

อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี้สนิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
*
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
2,698,601.20
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
100,662.42
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
ผูร้ บั รอง/
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ประเภท
ผูอ้ อก
ความ
ผูส้ ลัก
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
น่าเชื่อถือ
หลัง
1 เงินฝากธนาคาร ธนาคาร กสิกรไทย จากัด
AA+
100,660.45
(มหาชน)
2 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
06/01/2022
N/A
200,000.00
3 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
27/01/2022
N/A
1,000,000.00
4 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
03/02/2022
N/A
200,000.00
5 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
10/02/2022
N/A
100,000.00
6 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
17/02/2022
N/A
100,000.00
7 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
24/02/2022
N/A
100,000.00
8 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
03/03/2022
N/A
100,000.00
9 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
10/03/2022
N/A
500,000.00
10 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
17/03/2022
N/A
100,000.00
11 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
24/03/2022
N/A
100,000.00
12 พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
31/03/2022
N/A
200,000.00
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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% NAV

61.71
- ไม่มี 2.30
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
100,662.42
199,987.37
999,761.43
199,916.34
99,949.07
99,939.88
99,930.62
99,921.27
499,559.22
99,933.26
99,892.75
199,809.99

ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อ
การเลี้ยงชีพ
ตัวชี้วดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจากวัน
เริ่มโครงการ
(27 ธ.ค. 54)

3 เดือน
(17 ก.ย. 64)

6 เดือน
(25 มิ.ย. 64)

1 ปี
(25 ธ.ค. 63)

3 ปี
(28 ธ.ค. 61)

5 ปี
(30 ธ.ค. 59)

10 ปี
(30 ธ.ค. 54)

12.4250*

12.3839

12.2786

11.5235

12.0187

11.8198

9.9975

2.19%

0.45%

0.97%

8.13%

1.11%

1.00%

2.20%

5.78%

1.46%

2.40%

7.15%

5.21%

4.64%

5.83%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark)
1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 60.00
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
* NAV ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ภาคผนวก 1
1.

รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก

ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบัญชีผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัท จัดการ จะต้องเปิ ดบัญชีผู้ถอื หน่ วยลงทุนก่อน โดยเป็ นไปตามที่
กาหนดในเรื่อง “การเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน”
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรกให้แก่ประชาชนทัวไปในราคาหน่
่
วยลงทุนที่ เสนอขายหน่ วยละ 10.00 บาท บวก
ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยในระหว่างระยะเวลาการ
เสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จานวนเงินทุนของโครงการ ทัง้ นี้ หากมีผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้ แรก บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่ จ ะปิ ดการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น โดยจะปิ ด ประกาศที่ สานั ก งานของบริษัท จัด การและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจัดตัง้ กองทุน รวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยบริษทั จัดการ
จะยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก และดาเนินการแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุติการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก
1.1 วิธกี ารขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน และคู่มอื ภาษี
ผู้สนใจลงทุนในหน่ ว ยลงทุ นของกองทุน สามารถติดต่ อขอรับหนั งสือชี้ชวนส่ว นสรุปข้อมูล สาคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมู ล
โครงการ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน รวมถึงคู่มือ ภาษี ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือสถานที่ติด ต่ อทุ ก แห่ งของผู้ สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อ คืน ในวันและเวลาท าการตามปกติของบริษั ท จัด การ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงเรียกข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
1.2 วิธกี ารจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก
1.2.1 การกาหนดราคาขายหรือราคาจองซื้อหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
1.2.2 วิธกี ารเสนอขายหรือจองซื้อหน่วยลงทุน
1.2.2.1 จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผูส้ นใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ได้ทุกวันทาการในเวลาทาการ ตัง้ แต่ 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(1) ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่ วยลงทุนได้ที่บริษั ทจัดการ หรือผู้สนั บสนุ น
การขายหรือ รับซื้อ คื น เป็ น มู ลค่ าไม่ ต่ ากว่ า 2,000 บาท (สองพัน บาท) ซึ่ง เป็ น มู ล ค่ า ที่ร วม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
(2) ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระเงินค่า ซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบ
คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนที่มถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถ้ามี)
(4) ในกรณี ที่ผู้จองซื้อได้ส่งค าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน และเอกสารหลัก ฐานของผู้จองซื้อ พร้อ มรับรอง
สาเนาถู กต้ อง (ถ้ ามี) ให้แ ก่บริษัท จัด การ หรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ทางโทรสาร
และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งทีม่ าได้ ผูจ้ องซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสาร
ทุกฉบับให้แก่บริษัท จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มี
การส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนัน้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลัง
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ว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารทีไ่ ด้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนได้ดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นนัน้ แล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความ
เห็นชอบในการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิก ส์อ่นื นัน้
แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัท จัดการ หรือผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับ ซื้อ คืน สงวนสิทธิที่จะไม่รบั ค าสังจองซื
่
้ อหน่ ว ย
ลงทุนดังกล่าว
ข) การชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินสด
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธอี ่นื ใดที่บริษทั จัดการยอมรับ ซึ่งในกรณี
ทีผ่ จู้ องซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซื้อเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวจะต้อง
ลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิ
เพิล จากัด” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่แ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค หรือ
ดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ในวันทาการสุดท้ายของการเปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะรับชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินโอนเท่านัน้ เว้นแต่บริษทั จัดการ
จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้ ขึน้ กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรือเพิ่ม เติมบัญ ชีจองซื้อ หน่ วยลงทุ น ใน
อนาคต ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ได้รบั การจองซื้อ หน่ ว ยลงทุ น
พร้อ มทัง้ เงิน ค่ า จองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น จากผู้จ องซื้อ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว บริษั ท จัด การ หรือ
ผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสาเนาใบคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อไว้เป็ น
หลักฐาน
(3) ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การชาระเงินโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสือ
ยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) หลังจากบริษัทได้
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือยิน ยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบทางไปรษณีย์หรือด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้ ลงทุนทราบก่อนเริ่มใช้
บริการ
(4) ในกรณีทผี่ สู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในวันทีจ่ องซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน จะดาเนิการยกเลิกรายการจองซื้อนั น้ และแจ้งให้ผู้สงซื
ั ่ ้อทราบ ซึ่งผู้ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเข้ามาใหม่ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะวันและเวลาของการเสนอขายครัง้
แรกทีก่ าหนด
(5) ในการชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่ าหน่วยลงทุนด้วยเงิน
จนเต็ม จานวน จะหัก ลบหนี้ กับบริษัท จัด การไม่ ได้ เว้น แต่ เป็ น การขายคืน หน่ วยลงทุ น ของ
กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการให้มกี ารหักลบกลบหนี้กนั ก็ได้
(6) ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทาการจองซื้อหน่ วยลงทุน และได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ มตั ิจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัท
จัดการเป็ นรายกรณี
(7) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุ น หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็ นหลัก ฐาน
ยืนยันการทารายการจองซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(8) บริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รบั จากการสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญ ชีเงินฝากที่บริษัท
จัดการเปิ ดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทัง้ หมดจะนาเข้าเป็ นผลประโยชน์ของ
กองทุน
1.2.2.2 จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อ หน่ วยลงทุน ผ่านบริก ารซื้อขายหน่ วยลงทุน ทางโทรศัพท์ อัต โนมัติของ
บริ ษั ท จั ด การ จะต้ อ งกรอกแบบฟ อร์ ม ขอใช้ บ ริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท จั ด การwww.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัท จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน รวมทัง้ หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก (ระบบ
ATS) (ถ้ามี) เพื่อชาระค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน หลังจากนั น้ บริษัท จะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ าน
ให้กับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริก ารซื้อขายหน่ วยลงทุ นทางโทรศัพ ท์
อัตโนมัตขิ องบริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-6869595 ในระยะเวลาทีเ่ ปิ ดเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนต้องทารายการจองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น.
ของวันทาการสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุน
(3) การจองซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
จะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็ นมูลค่าไม่ต่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) สาหรับการสังซื
่ ้อครัง้
แรก และไม่เกินกว่าจานวนทีร่ ะบบกาหนด ซึ่งเป็ นมูลค่าทีย่ งั ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน(ถ้ามี) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ การทารายการต่อวัน
ข) การรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนต้องชาระเงินโดยการหักบัญชีเงิน ฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการอื่นที่
บริษทั จัดการกาหนด
(2) คาสังจองซื
่
้อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน
เต็มจานวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้ผจู้ องซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วย
ลงทุ น ทางโทรศั พ ท์ อั ต โนมั ติ อาจมีภ าระค่ า ธรรมเนี ย มที่ เกี่ ย วข้อ งของธนาคาร โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราเงื่อนไขทีแ่ ต่ละธนาคารเรียกเก็บ
(3) บริษทั จัดการจะหักเงินตามจานวนเงินทีจ่ องซื้อจากบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้อ (ระบบ ATS) (ถ้า
มี) ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบค าขอใช้บริการธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หากเงิน ในบัญ ชีไม่ เพีย งพอ
บริษทั จัดการจะยกเลิกคาสังจองซื
่
้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้อ
นัน้
(4) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุ น หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธี การอันสามารถเป็ นหลัก ฐาน
ยืนยันการทารายการจองซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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(1) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่องโทรสารของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การจองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริก ารซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทางโทรศั พ ท์ อั ต โนมัติ หากเกิ ด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) ปั จจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ทารายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนผ่านระบบโทรศัพ ท์
อัต โนมัติ ทัง้ นี้ หากสามารถท าการซื้ อ หรือสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ได้ เมื่อ ใด บริษัท จัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบโดยไม่ถือว่าเป็ น การแก้ไขโครงการจัดการ โดยจะประกาศให้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.principal.th
1.2.2.3. จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผูท้ ปี่ ระสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอ
ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าว
ได้ที่บริษัท จัดการ หรือ ผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืน พร้อมสาเนาบัต รประชาชนรวมทัง้
หนังสือยินยอมให้หกั บัญ ชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน หลังจาก
นั น้ บริษัท จะจัด ส่ งชื่อ ผู้ใ ช้แ ละรหัส ผ่ า นให้ กับผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ ข อใช้บริก ารทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการครัง้ แรก ระบบจะ
ให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั เป็ นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถ
ใช้บริการได้
(3) ผู้ จ องซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น สามารถจองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทาง
อิ น เท อร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จั ด การได้ โ ดยเข้ า สู่ ร ะบบการซื้ อ ขายโด ยผ่ า นทางเว็ บ ไซ ต์
“www.principal.th” ของบริษัทจัดการได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
ในระยะเวลาที่เปิ ดเสนอขายหน่ ว ย
ลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิให้ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนต้องทารายการจองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วันทาการสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุน
(4) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการจะต้อง
จองซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) สาหรับการสังซื
่ ้อครัง้ แรก
และไม่เกินกว่ าจานวนที่ระบบกาหนด ซึ่งเป็ นมูล ค่าที่ยงั ไม่ร วมค่า ธรรมเนีย มการขายหน่ ว ย
ลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ การทารายการต่อวัน
ข) การรับชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน
(1) ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนต้องชาระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการอื่นที่
บริษทั จัดการกาหนด
(2) คาสังจองซื
่
้อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน
เต็ม จานวน และได้ห ลัก ฐานจนครบถ้ว นแล้ ว ทัง้ นี้ ผู้ จองซื้อหน่ วยลงทุ น ผ่า นบริก ารซื้อขาย
หน่ ว ยลงทุ น ทางอิ น เทอร์เ น็ ต อาจมีภ าระค่ า ธรรมเนี ย มที่เ กี่ย วข้อ งของธนาคาร โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราเงื่อนไขทีแ่ ต่ละธนาคารเรียกเก็บ
(3) บริษทั จัดการจะหักเงินตามจานวนเงินทีจ่ องซื้อจากบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้อ (ระบบ ATS) (ถ้า
มี) ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบค าขอใช้บริการธุ ร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หากเงิน ในบัญ ชีไม่ เพีย งพอ
บริษทั จัดการจะยกเลิกคาสังจองซื
่
้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซื้อ
นัน้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

24

(4) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ ใน
หน่ วยลงทุ น หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็ นหลัก ฐาน
ยืนยันการทารายการจองซื้อหน่ วยลงทุ นดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การจองซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุ นทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บริการ บริษทั จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
1.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนตามทีจ่ องซื้อและได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ชาระ
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีไ่ ด้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์ ยกเว้นในกรณีทกี่ ารจองซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้อโดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั การจองซื้อและ
รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวน ในกรณีทมี่ กี ารจองซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จัดสรร บริษทั จัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ องซื้อให้แก่ผูจ้ องซื้อ
(2) ในกรณีที่บริษัท จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน หรือ ชื่อเสียงหรือความรับผิด ชอบทางกฎหมายของบริษัท จัดการ บริษัท จั ดการสงวนสิท ธิที่จ ะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
1.4 การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ ก ารจองซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในการเสนอขายนั น้ ไม่ ไ ด้ รบั การจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรื อ บางส่ ว น
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างล่าง
บริษัทจัด การจะดาเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ ซ้อื หน่วยลงทุนโดยการนาฝากเงินดังกล่าวเข้ า
บัญ ชีเงิน ฝากของผู้จองซื้อหน่ วยลงทุ น หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สงั ่ ซื้อหน่ วยลงทุ นภายใน 1 เดือน
นับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
อนึง่ สาหรับดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากเงินทีไ่ ด้รบั จากการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะ
นารวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) ในกรณี ที่มีก ารจัด สรรหน่ วยลงทุน ให้แ ก่บุค คลใดหรือ กลุ่ มบุ ค คลใดเกินกว่า หนึ่งในสามของจานวนหน่ วยลงทุ น ที่
จาหน่ ายได้แล้ว ทัง้ หมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติ โครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
เนื่องจากไม่สามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุ นได้ถึง 35 ราย ทัง้ นี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั อนุ ญ าตจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้โครงการดาเนินการต่อไปได้
บริษัท จัดการจะด าเนิ น การจัด ส่งเงิน ค่ าซื้อ หน่ วยลงทุ น พร้อมผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิด ขึ้น จากเงิน ที่ได้ร บั จากการ
จาหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการนาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน หรือชาระเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
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หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท
จัดการเอง บริษัท จัด การจะชาระดอกเบี้ย ในอัตราไม่ต่ ากว่ าร้อยละ 7.50 ต่อ ปี นับตัง้ แต่ วนั ถัด จากวัน ที่ครบก าหนดเวลา
ดังกล่าว ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สังการเป็
่
นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปลี่ย นแปลงหรือ ปรับปรุ ง เพิ่ม เติม วิธีก ารชาระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ทั ง้ นี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ นสาคัญ โดยจะทาการติดประกาศที่สานัก งานของบริษัทจัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
1.5 เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน
1.5.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่ วยลงทุ นทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่การจองซื้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ได้รบั จากผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีทมี่ ผี สู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจนอาจทาให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) กรณี บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการจองซื้อหน่ วยลงทุน ของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(5) กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือกรณีทกี่ ารจองซื้อหน่วยลงทุน
อาจก่อให้เกิด ปั ญ หาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ก องทุน เป็ น ต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุ น ผู้ถอื หน่ วยลงทุ น และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
1.5.2 บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีทจี่ ะปฏิบัตติ ามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อ นไขต่างๆ ที่ก าหนดในโครงการนี้ และรวมถึงหลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี จากการลงทุน ใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว
1.5.3 เงื่อนไขอื่นๆ
เมื่อสิ้น สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ ว ยลงทุนของโครงการแล้วปรากฏเหตุใดเหตุ หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุ มัติ
จัดตัง้ และจัดการกองทุนของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิ้นสุดลง เว้นแต่จ ะมีเหตุอันสมควรและได้รบั การผ่อน
ผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้มจี านวนไม่มากพอทีจ่ ะทาให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ลงทุนต่อไป
(2) ลักษณะการขายหน่ วยลงทุน จานวนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็ นไปตามที่ กาหนดใน
โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อการอนุมตั จิ ดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษทั จัดการดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็ นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5.6. เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน”
1.6 การเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน
ผู้จองซื้อจะต้องเปิ ดบัญ ชีผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ ในการติดต่อท ารายการซื้อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สงซื
ั ่ ้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อ ความต่างๆ ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร) ดังนี้
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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(2) กรณีนิตบิ ุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซ่งึ ผูม้ อี านาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) ตัว อย่ า งลายมือ ชื่ อ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ/หรือ ผู้มี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คลและเงื่อ นไขการลง
นาม
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผมู้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผูม้ อี านาจลงนามทีร่ ะบุใน
หนังสือรับรองทีก่ ระทรวงพาณิชย์ออกให้
ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารคาขอเปิ ดบัญชีผู้ถือหน่ วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ให้แก่บริษัทจัดการทาง
โทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัท
จัดการภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มกี ารส่งเอกสารเพื่อเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นนั น้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อ ความหรือข้อ มูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้ นฉบับไม่ต รงกัน หรือ บริษัท
จัด การไม่ ไ ด้ ร ับ เอกสารต้ น ฉบั บ และบริ ษั ท จัด การได้ ด าเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ับ ทางโทรสาร และ/หรือ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษทั จัดการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
หากข้อ มูล ที่บริษัท จัด การหรือผู้ สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน ได้รบั ไม่ ชัด เจนหรือไม่ค รบถ้ ว น และบริษัท จัด การหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ จองซื้อทราบแต่ไม่ ได้รบั การแก้ไ ข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุนให้
เว้นแต่บริษทั จัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร บริษทั จัดการกาหนดให้ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่ วยลงทุนและ
เป็ น ผู้มีสิท ธิที่จะได้ร ับเงิน ที่ไ ด้จ ากการขายคืน หน่ ว ยลงทุน หรือเงิน ปั น ผล รวมถึงเงิ นที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ า
มี) จะต้องเป็ นผู้ถอื หน่วยทีม่ ีช่อื ในทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทมี่ ีผถู้ ือหน่ วยลงทุนตัง้ แต่ 2 รายถือหน่ วยลงทุน
ร่วมกัน บริษัทจัดการจะดาเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบี ยนผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน (ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตั เิ ปิ ดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษทั จัดการ
จะทาการโอนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผล รวมถึงเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชี
เงินฝากตามที่ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทุกรายนัน้ ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทัง้ นี้ บริษั ทจัดการขอสงวนสิท ธิในการ
อนุมตั กิ ารดาเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็ นผูก้ าหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้ การดาเนินการพิสูจน์
ทราบความมีตัวตนของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น /เจ้า ของบัญ ชีเ งิน ฝาก เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน สาหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่ วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนนอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั จัดการจะถือเอาเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชี
เป็ นหลัก
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนอีกครัง้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการ
จะประกาศก าหนดวัน เริ่ม ท าการซื้อขายในเว็บไซด์ ข องบริษัท จัด การ รวมถึงปิ ด ประกาศ ณ สานั กงานของบริษัท จัด การ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิ ดบัญ ชีผู้ถือหน่ วยลงทุนก่อน โดยเป็ นไปตามที่
กาหนดในเรื่อง “การเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน”
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของ
บริษทั จัดการ (www.principal.th)
2.1 วิธีก ารขอรับหนั งสือ ชี้ชวน ใบค าสัง่ ซื้อหน่ ว ยลงทุ น และใบค าขอเปิ ด บัญ ชีผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นเป็ นไปตามที่ก าหนดในเรื่อง
“วิธกี ารขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน”
2.2 วิธกี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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2.2.1 การกาหนดราคาขายหรือราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
การกาหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากทีม่ ีการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกไปแล้ว บริษทั จัดการจะใช้มูลค่า
หน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่ วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ู้ซ้อื จะ
ได้รบั ซึ่งจะเป็ นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
ทัง้ นีจ้ ะมีรายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุท ธิ มู ลค่ าหน่ วยลงทุ น และราคาหน่ วยลงทุ น หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีการดาเนิ น การในกรณี ที่มูล ค่า หน่ ว ยลงทุ นไม่
ถูกต้อง”
ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
2.2.2 วิธกี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
2.2.2.1 สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผูส้ นใจติดต่ อสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืน ได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(1) ในการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ใบคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุ นเต็ม จ านวน ณ บริษัท จัด การ หรือผู้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน โดยไม่ก าหนด
จานวนขัน้ ต่า
ทัง้ นี้ หากเป็ นการสังซื
่ ้อในครัง้ แรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่า ไม่
ต่ ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) เป็ นมู ลค่าที่ยงั ไม่ รวมค่าธรรมเนีย มการขายหน่ วยลงทุ น
(ถ้ามี) บริษทั จัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ ต่ าสาหรับการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุ นครัง้ แรกข้างต้นให้กับ
ผูล้ งทุนบางรายได้ โดยบริษทั จัดการไม่จาเป็ นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า
(2) ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่ างๆ ในใบคาขอเปิ ด บัญ ชีกองทุ น
และใบคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่มถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถ้ามี)
(4) ในกรณีที่ผสู้ งซื
ั ่ ้อได้ส่งคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูส้ งซื
ั ่ ้อพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้สงซื
ั ่ ้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับ
ให้แ ก่บริษัทจัด การ หรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อ คืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีก ารส่ ง
คาสังซื
่ ้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์อ่นื นั น้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลังว่า
ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น ได้ ด าเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ับ ทางโทรสารและ/หรื อ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้สงซื
ั ่ ้อ
ได้ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการด าเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ร ับทางโทรสารและ/หรือ ช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้สงซื
ั ่ ้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
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ข) การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้สงซื
ั ่ ้อ หน่ วยลงทุน จะต้องชาระเงิน ค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจ านวนที่สงซื
ั ่ ้อ โดยชาระเป็ นเงินสด
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ซึ่ง
ในกรณีที่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนชาระเงินค่ าซื้อเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าว
จะต้ อ งลงวัน ที่ ต ามวัน ที่ ที่ สงั ่ ซื้ อ และขีด คร่ อ มเฉพาะสัง่ จ่ า ยในนาม “บั ญ ชี จ องซื้ อ กองทุ น
บลจ.พรินซิเพิล จากัด” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูส้ งซื
ั ่ ้อลงบนด้านหลังของ
เช็ค หรือดราฟต์ นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่ อและเพื่อ ผลประโยชน์ ของผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ ว ย
ลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรือเพิ่มเติมบัญชี จองซื้อหน่ วยลงทุ นใน
อนาคต โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บ
ไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีจ่ ะกาหนดต่อไป
(2) กรณีชาระค่ าเงินค่ าสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเงินโอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ผ่านระบบ
ธนาคารทางโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment ของธนาคารที่บริษัท
จัดการกาหนด
การทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อหน่ วยลงทุนให้ถือเป็ น
รายการของวันทาการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการ
ซื้อนั น้ ซึ่งเป็ น ราคาที่รบั รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้ นี้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่ วย
ลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการซื้อหน่ วยลงทุ นเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่ วย
ลงทุ น โดยบริษั ท จัด การจะคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย ม การขายหน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งั ่ ซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม” การ
ท ารายการสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น หลังเวลา 15.30 น. ในวัน ท าการซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ ถื อเป็ น
รายการของวันทาการซื้อถัดไปในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อถัดไป
นัน้
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นดังกล่ าว ซึ่ง
บริษทั จัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งการเปลี่ ยนแปลงเวลา
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(3) ผูล้ งทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการ การชาระเงินโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสือ
ยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) หลังจากบริษทั ได้
ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ ว จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบทางไปรษณีย์หรือด้วยวิธกี ารอื่นใดให้ผูล้ งทุนทราบก่อนเริม่ ใช้
บริการ
(4) กรณีสงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟท์
การท ารายการสังซื
่ ้ อหน่ ว ยลงทุ น ก่อ นเวลาเคลีย ร์ริ่งเช็ค ของแต่ ละธนาคารในวันท าการซื้อ
หน่ วยลงทุ น ให้ถือ เป็ น รายการของวัน ท าการซื้อหน่ วยลงทุ น นั น้ ในราคาขายหน่ วยลงทุ น ที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้ นี้บริษัท
จัดการจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิ้นวันทาการซื้อเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคา
ขายหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัด การจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ
15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุ นรวม”
การทารายการสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุน หลั งเวลาเคลียร์ริ่งเช็คของแต่ล ะธนาคาร ในวันท าการซื้อ
หน่วยลงทุนให้ถอื เป็ นรายการของวันทาการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ
สิ้นวันทาการซื้อถัดไปนัน้
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ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นดังกล่าว ซึ่ง
บริษทั จัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลา
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
(5) ในกรณีที่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่ ว ยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถ
เรียกเก็บเงิน ได้ใ นวัน ที่สงซื
ั ่ ้อไม่ ว่าด้วยเหตุ ผลใดก็ ต าม บริษัท จัดการจะถือว่าผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ ว ย
ลงทุนทาการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนในวันทาการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่ วยลงทุน
ทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการทีเ่ รียกเก็บเงินได้
ในกรณี ที่เช็ค หรือ ดราฟต์ ดังกล่ าวถู กปฏิเสธการจ่ ายเงิน จากธนาคารของผู้สงซื
ั ่ ้ อ บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้
(6) ในการชาระเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุน ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุ นจะต้องชาระเงินจนเต็มจานวน จะหัก
กลบลบหนี้กับบริษัท จัดการไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัด การของบริษัท จัด การกองทุ น รวมหนึ่งเพื่อ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ นของกองทุ นรวมนี้
บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการให้มกี ารหักลบกลบหนี้กนั ก็ได้
(7) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทาการสังซื
่ ้อ และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้วจะ
เพิกถอนการสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุน และ/หรือขอคืน เงินค่ าซื้อหน่ ว ยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษทั จัดการเป็ นรายกรณี
(8) หลังจากที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืน (ถ้ามี) ได้รบั ค าสังซื
่ ้อ หน่ ว ย
ลงทุน พร้อมทัง้ เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้สงซื
ั ่ ้ อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบสาเนาใบคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(9) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็ นหลักฐาน
ยืนยันการทารายการสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้
2.2.2.2 สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ประสงค์จะสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริ การซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพ ท์อัตโนมัติ
ของบริษั ท จัด การ จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม ขอใช้บ ริ ก ารผ่ า นเว็บ ไซด์ ข องบริษั ท จัด การ
www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือ รับซื้อ คืน พร้อ มสาเนาบัต รประชาชน รวมทัง้ หนั งสื อ ยิน ยอมให้ห ัก บัญ ชีเงิน ฝาก
(ระบบ ATS) (ถ้ า มี) เพื่ อ ชาระค่ าซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หลังจากนั น้ บริษั ท จะจัด ส่ งชื่ อ ผู้ใ ช้แ ละ
รหัสผ่านให้กับผู้ถอื หน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
อัตโนมัตขิ องบริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-6869595
(3) การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัตขิ องบริษัทจัดการ
จะต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) สาหรับการสังซื
่ ้อครัง้
แรก และไม่ เกินกว่ าจานวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็ นมู ลค่าที่ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ การทารายการต่อวัน
ข) การรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

30

(1) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนต้องชาระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธกี ารอื่นที่
บริษทั จัดการ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องทารายการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน
15.30 น. ของวันทาการซื้อหน่วยลงทุน
(2) การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทาการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถือว่าเป็ นการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาทีก่ าหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถอื เป็ นการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนในวันทาการซื้อถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อ
ถัดไปนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(3) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จานวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราเงื่อนไขทีแ่ ต่ละธนาคารเรียกเก็บ
(4) บริษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงซื
ั ่ ้อจากบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อ (ระบบ ATS) ที่
ระบุไว้ในแบบคาขอใช้บริก ารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
บริษทั จัดการจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อนัน้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุ นซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่ งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่ จากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็ นหลักฐาน
ยืนยันการทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐาน
ทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ทางโทรศั พ ท์ อัต โนมัติ หากเกิ ด
ข้ อ ผิ ด พลาดจากระบบการให้ บ ริก าร บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) ปั จจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ทารายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทัง้ นี้ หากสามารถท าการซื้อ หรือสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ได้เมื่อใด บริษัท จัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนทราบโดยไม่ ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการ โดยจะประกาศให้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.principal.th
2.2.2.3. สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ทปี่ ระสงค์จะสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอ
ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าว
ได้ที่บริษัท จัดการ หรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชนรวมทัง้
หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจาก
นัน้ บริษัท จะจัดส่ งชื่อ ผู้ใช้แ ละรหัสผ่ า นให้กับผู้ถือ หน่ วยลงทุ นที่ข อใช้บริการทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครัง้ แรก ระบบจะ
ให้ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ท าการเปลี่ย นแปลงรหัสผ่ า นที่ ได้ ร ับเป็ นรหัส ผ่ า นใหม่ เ สีย ก่ อ นจึงจะ
สามารถใช้บริการได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
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(3) ผู้ สัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น จะท าการสั ง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริก ารซื้ อขายหน่ ว ยลงทุ น ทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต ของบริ ษั ท จั ด การได้ โ ดยเข้ า สู่ ร ะบบการซื้ อ ขายโดยผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
“www.principal.th” ของบริษทั จัดการ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการจะต้อง
สังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นมู ลค่าไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท (หนึ่ งพันบาท) สาหรับการสังซื
่ ้อครัง้ แรก
และไม่เกินกว่าจานวนที่ระบบกาหนด ซึ่งเป็ นมูลค่าที่ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วย
ลงทุน (ถ้ามี) โดยไม่จากัดจานวนครัง้ การทารายการต่อวัน
ข) การรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนต้องชาระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) และ/หรือวิธีการอื่น ที่
บริษัทจัดการ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน
15.30 น. ของวันทาการซื้อหน่วยลงทุน
(2) การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทาการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถือว่าเป็ นการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหลังเวลาทีก่ าหนด หรือในวันหยุดทาการซื้อขายให้ถอื เป็ นการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนในวันทาการซื้อถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อ
ถัดไปนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(3) คาสังซื
่ ้อหน่ ว ยลงทุ น จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัท จัดการได้เรีย กเก็บเงิน ค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นเต็ม
จานวน และได้ห ลักฐานจนครบถ้วนแล้ ว ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุน ผ่านบริการซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุ น ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต อาจมี ภ าระค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ งของธนาคาร โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราเงื่อนไขทีแ่ ต่ละธนาคารเรียกเก็บ
(4) บริษัทจัดการจะหักเงินตามจานวนเงิน ที่สงซื
ั ่ ้อจากบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ ซื้อ (ระบบ ATS) ที่
ระบุไว้ในแบบคาขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
บริษทั จัดการจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อนัน้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรู ปแบบและวิธีการอันสามารถเป็ นหลักฐาน
ยืนยันการทารายการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐาน
ทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณากาหนดวันหยุดทาการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนเพิ่มเติม โดยจะกาหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หรือในเว็ บไซต์
ของบริษัท จัด การ (www.principal.th) หรือ ปิ ด ประกาศ ณ สานั กงานของบริษัท จัด การและ
สานัก งานของผู้สนับสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืน หากมีก ารเปลี่ยนแปลงวันหยุด ทาการซื้อ
ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบใน www.principal.th
หรือปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการและสานักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
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2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษทั จัดการจะทาการเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวันทาการถัด จากวันทีม่ ีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุนตามที่สัง่ ซื้อ และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเต็มตาม
จานวนแล้ ว ในกรณี ที่จานวนเงิน ที่ระบุไว้ในใบคาสัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุน ไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัท จัดการได้รบั ชาระ
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีไ่ ด้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้นในกรณี ที่การสังซื
่ ้อหน่ ว ยลงทุนนั น้ มีผลท าให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนของ
โครงการจัดการกองทุนที่ไ ด้รบั อนุ มตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในกรณีดงั กล่าวบริษัทจัดการจะจัดสรร
ตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ ซื้อ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ
โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั การสังซื
่ ้อและเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวน ในกรณีทมี่ ีการ
สังซื
่ ้ อพร้อมกันและมีห น่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุน ที่
สังซื
่ ้อให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไม่จดั สรรหน่ วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่วยทราบล่วงหน้า
(3) สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเกิด ขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่ วยลงทุ นได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ สงซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการ
คานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ มู ลค่ าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุ นกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุน ที่
ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสิ้นการคานวณดังกล่าว
2.4 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรโดยไม่มดี อกเบี้ยโดยการนาฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ น
การอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทาการซื้อหน่วยลงทุน
และหากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษทั จัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบกาหนดเวลา
ดังกล่าว ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สังการเป็
่
นอย่างอื่น
อนึ่ง สาหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์อ่นื ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบั จากการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนา
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะเปลี่ย นแปลงหรื อ ปรับปรุง เพิ่ม เติ ม วิธีก ารชาระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ/ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ
2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
ก)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังซื
่ ้อหน่ ว ยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
(2) กรณี เอกสารหรือข้อ มูล ที่บริษัทจัดการได้รบั จากผู้สัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุ นไม่ ถู กต้ องตามความเป็ น จริง หรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอก
เงิน เป็ นต้น
(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถอื หน่วยลงทุน ”
ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อ หรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ” ข้อ “การหยุดขาย
หรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน” หรือข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ
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สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง”
(5) กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริห ารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือในกรณี ที่บริษัทจัดการ
เห็นว่าบริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ เป็ นธรรม เป็ น
ต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
ข)
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีก าร
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้ และรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้แตกต่า งจากที่
กาหนดไว้ในโครงการหรือ ข้อ ผูก พัน ของกองทุน รวมเป็ น การชัว่ คราว อันเนื่ องจากมีการเปลี่ย นแปลงวัน หรือ เวลาในการ
ให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุ น บริษทั จัดการ
กองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
2.6. การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบั กองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นทัง้ ทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของบริษทั จัดการ หรือบริษทั จัดการอื่น และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าซึ่งรับมาจากกองทุนรวมอื่น ภายใต้การบริหาร
ของบริษทั จัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีหน้าทีศ่ กึ ษา
และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายภาษีอากร
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
3.1 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.1.1 “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการนา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนาไป
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
3.1.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสังสั
่ บเปลี่ย นการถือหน่ วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่
บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสังสั
่ บเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่ อกองทุนเปิ ด
และผู้ถือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย ณ บริษัทจัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ ประกาศผ่าน www.principal.th
3.1.3 สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทารายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิ ดต้นทางในวันทาการก่อนหน้า
จะสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุ นนี้ซ่งึ เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทางได้เมื่อกองทุน เปิ ด ปลายทางได้รบั เงินค่ า
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้นทางเรียบร้อยแล้ว
3.1.4 สิท ธิข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในการขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น ต้ น ทาง และสิ ท ธิข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในการ
ซื้อหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น ปลายทาง จะเกิด ขึ้น หลังจากที่ไ ด้มี ก ารบัน ทึก ข้อมู ล การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ของผู้
ถือหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านัน้
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3.1.5 บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุ นต้นทางในวันทาการถัดจากวันทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
และจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวันทาการถัดจากวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
3.2 วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.2.1 สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถติดต่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทบี่ ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(1) ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในแบบคาสังท
่ ารายการที่บริษัทจัดการกาหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุช่อื กองทุน
เปิ ด ต้ น ทาง และชื่อกองทุ น เปิ ดปลายทางที่ต้ อ งการจะสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ น รวมทัง้ จานวนเงิน หรือ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง
ในกรณีทเี่ ป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่อยู่ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิที่จะกาหนดการทารายการเฉพาะที่ระบุเป็ น
จานวนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการต่อไป
(2) ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่สงสั
ั ่ บเปลี่ย นการถือหน่ ว ยลงทุ น จะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ไ ด้ หากรายการ
ดังกล่าวนัน้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ทารายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
หรือ เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอัน สามารถเป็ นหลัก ฐานยืนยัน การทารายกา ร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจาก
วันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
3.2.2 สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการให้บริการผ่านช่องทางนี้เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษทั จัดการเท่านัน้
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ประสงค์ จะสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นผ่ านบริการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุน ผ่า นระบบโทรศัพ ท์ อัต โนมั ติของ
บริษทั จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือ
ติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ทบี่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชน หลังจากนั น้ บริษัท จะจัด ส่ งชื่อผู้ใ ช้และรหัสผ่ า นให้กับ ผู้ ถือหน่ วยลงทุ น ที่ข อใช้บริก ารทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
ของบริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-6869595
(3) ในการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ต้ อ งระบุ ช่ื อ กองทุ น เปิ ด ต้ น ทาง และชื่ อ กองทุ น เปิ ด
ปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น รวมทัง้ จานวนเงินหรือจ านวนหน่ วยลงทุนที่ จะออกจาก
กองทุนเปิ ดต้นทาง
(4) ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ระบุ จานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือ จานวนเงินที่ต้ องการสับเปลี่ย นมากกว่ า
จานวนหน่ วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุน ของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ทัง้ หมด
เท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
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(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
หรือ เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอัน สามารถเป็ นหลัก ฐานยืนยัน การทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจาก
วันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้ บั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ
บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริก าร บริษัท จัดการจะด าเนิ นการตรวจสอบและแก้ไ ขข้อผิด พลาดดังกล่ าวให้แ ล้ว เสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) ปั จจุบนั บริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ทารายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ทัง้ นี้ หากสามารถทาการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทราบโดยไม่ถือว่ าเป็ น การแก้ไขโครงการจัด การ โดยจะประกาศให้ทราบผ่ านทางเว็บไซต์ข องบริษัท
จัดการที่ www.principal.th
3.2.3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.principal.th)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการให้บริการผ่านช่องทางนี้เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษทั จัดการเท่านัน้
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นทางอิน เทอร์เน็ ตของบริษัท จัด การ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่ าวได้ที่บริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หลังจากนัน้ บริษัทจะจัดส่งชื่ อ
ผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ขอใช้บริก ารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดที่
บริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริก ารซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอิน เทอร์เน็ต ของบริษัท จัดการครัง้ แรก ระบบจะให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั เป็ นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
(3) ผูส้ บั เปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
ของบริษทั จัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษทั จัดการ
ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) ในการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ต้ อ งระบุ ช่ื อ กองทุ น เปิ ด ต้ น ทาง และชื่ อ กองทุ น เปิ ด
ปลายทางที่ต้องการจะสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น รวมทัง้ จานวนเงินหรือจ านวนหน่ วยลงทุนที่จะออกจาก
กองทุนเปิ ดต้นทาง
(5) ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ระบุ จานวนหน่ วยลงทุน และ/หรือ จานวนเงินที่ต้ องการสับเปลี่ย นมากกว่ า
จานวนหน่ วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุน ของผู้ถือหน่ วยลงทุนที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่ วยลงทุ น บริษัท จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ทัง้ หมด
เท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
หรือ เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูป แบบและวิธีการอัน สามารถเป็ นหลัก ฐานยืนยัน การทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจาก
วันทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
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ข) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบัน ทึ ก รายการที่ออกโดยเครื่อ งพิม พ์ ของผู้สงซื
ั ่ ้ อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เพีย งเอกสารการบัน ทึ ก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ
บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ บริษทั จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แ ล้วเสร็จภายใน 30
วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
3.3 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือ
เป็ นรายการของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ใน
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทาการ ให้ถอื เป็ นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณากาหนดวันหยุดทาการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม โดยจะ
กาหนดวันดังกล่าวไว้ในหนั งสือชี้ชวนส่วนสรุป หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัด การ (www.principal.th) หรือปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษัทจัดการและสานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ คืน หากมีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดทาการซื้อ
ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว บริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน www.principal.th หรือปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการและสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใด
3.4 ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขาย และราคารับซื้อคืน ในการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนนัน้ จะเป็ นมูลค่าหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการคานวณ ณ สิ้น
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไว้ดงั นี้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง
การกาหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการ
รับซื้อคืนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุน จะใช้มูลค่ าหน่ ว ยลงทุน ที่ใช้ คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการขายที่
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้า มี) ได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี)
3.5 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 15 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ ้อ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
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ภาคผนวก 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนก าหนดดังต่ อไปนี้ เว้น แต่ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ให้ความเห็น ชอบหรือ มีประกาศแก้ไ ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือ ลักษณะของหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษัทจัดการพิจ ารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษทั จัดการขอ
สงวนสิท ธิที่จ ะพิจ ารณาลงทุ น ภายใต้ แ นวทางที่แ ก้ ไขเปลี่ย นแปลงของสานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่ า วโดยไม่
จาเป็ น ต้องแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุน ก่อนการดาเนิน การ ทัง้ นี้ ในกรณี ดงั กล่าวจะเป็ น ไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่ ว ย
ภายใต้สถานการณ์นนั ้ ๆโดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถอื ว่าเป็ นการดาเนินการที่
ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการ
ให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึง
ได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับ
สากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผู้รบั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.
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ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทีอ่ าจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งมีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้
ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอู้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ.ให้คานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผอู้ อก SN คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บังคับกับกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งขึน้ ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทอี่ อกใหม่
2.2.5 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซ่งึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบตั ิสากล และ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนีก้ ่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผอู้ อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธกี ารคานวณ เดียวกับทีใ่ ช้ในการ
คานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผอู้ อก SN ส่งราคาที่
เป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ในกรณีตราสารทีก่ องทุนลงทุนมีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บริษทั จัดการจะ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเสมือนว่ากองทุนได้
ลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้านัน้ โดยตรง
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย Property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
นัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
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ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญาต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทสี่ ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา reverse repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณี เป็ นตราสารภาครัฐต่ างประเทศต้องมี credit
rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มกี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับแต่ วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit
rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
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2.5 ตราสารหนี้ ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ข้นึ ทะเบีย นในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit
rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขน้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ีขอ้ มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit
rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน
แก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลัก ทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตาม
วิธกี าร ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุ นชาระให้แ ก่คู่ สญ
ั ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ งเป็ น ค่ าซื้อ หลัก ทรัพ ย์ หรือ ตราสารตาม
reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทมี่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ สิ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั จัดการ
ต้ อ งเรีย กให้คู่ สัญ ญาโอนกรรมสิท ธิ ใ์ นเงิน หรือ หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตราสารที่ สามารถใช้ในการท า
reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื และทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมา
ดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้ือ
ลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ สิ้น
วัน มีมูล ค่ าน้ อ ยกว่า มู ล ค่ า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ น จ านวนไม่ เกิ น 5 ล้ านบาท
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญา
ซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการ
จะไม่ดาเนินการตามข้อ 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
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4.5.1 คานวณจากราคาซื้อ รวมกับผลประโยชน์ที่ก องทุ น พึงได้รบั จาก reverse repo จนถึงวันที่มีการ
คานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมีอยู่
กับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง
จากหลัก ทรัพ ย์ ห รือตราสารที่ซ้ือ หรือ ทรัพ ย์ สิน ที่ โอนตาม 4.4.2 (ถ้ า มี) ของธุร กรรมที่ เกิด จาก
reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึ้นโดยคานึงถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพ ย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการ
ลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญ
ั ญาดังกล่าว
กระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ ืม ผู้ยมื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนฟื้ นฟู
ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
บริษทั เงินทุน
บริษทั หลักทรัพย์

1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลัก ทรัพ ย์ ที่ใ ห้ยื ม ต้ อ งเป็ นหลัก ทรัพ ย์ ที่อ ยู่ ในระบบรับฝากหลัก ทรัพ ย์ ข องศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ ืมเพื่อเป็ นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน บัต รเงิน ฝาก ศุกู ก หรือ หุ้นกู้ ร ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัท
เงินทุน. หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ ีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน หรือ ศุกูก ที่ มีอ ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้อง
เป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
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3.1.6 ตราสารหนี้ทมี่ ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้น จดทะเบีย นใน SET ที่มีรายชื่อ อยู่ ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ก องทุ น ไม่ มีน โยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอี ่นื ซึ่งจะมีผล
ให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้า มน าหลัก ประกั น ตาม 3.1 ที่กองทุ นมีก รรมสิท ธิไ์ ปโอนหรือขายต่ อ หรือท าให้ไม่ สามารถบังคับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ ีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ที่มีอายุไ ม่เกิ น 90 วัน นั บแต่ ว ันที่อ อก ซึ่งมี credit rating อย่ างหนึ่ ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลัก ษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที่มีลักษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืม
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.5 หรือ 1.8
1.7 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.6
1.8 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณี ที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่น ที่ไม่ใช่ด ัชนี หรือ
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Underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมีคู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ น ธนาคาร
พาณิ ชย์ . ธนาคารที่ มีก ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ตัว แทนซื้อ ขาย derivatives หรือผู้ค้า
derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้ องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ น นิติบุคคลที่
ได้รบั อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ ภายใต้ก ารกากับดูแ ลโดยหน่ วยงาน
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิก สามัญของ IOSCO หรือที่
เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สิน
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.6 – 1.7 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จจัย ต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการค านวณดัชนี ให้เป็ น ปั จจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิ จ ารณ าการกระจายน้ า หนั ก ตามข้ อ 3.2.1.1 และ ข้ อ 3.2.1.2 ไม่ ต้ อ งน า
องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคา
หรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อ คานวณเงินลงทุน ตามสัด ส่ว น (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุ นในตราสาร
หรือสัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน
นัน้
3.3 เป็ น ดัชนีที่ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบัน ที่ มีค วามน่ าเชื่อถือและทาหน้ าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทัง้ นี้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มีมาตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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3.4 มีก ารแสดงดัชนี นั น้ ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นประจ าทุ ก วัน ท าการผ่ า นสื่อ ที่ มี ก ารเสนอข้ อ มู ล อย่ า งทัน
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ที่คานวณจากราคาปั จจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภค
ภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัด การต้ องจัดให้มีท รัพย์ สินของกองทุน ที่มี คุณ ภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมู ลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึง่ อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้ือประกันความเสีย่ งด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่
อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความ
เสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ใน
กรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ ผู้ข ายประกั น ความเสี่ย งมี ห น้ า ที่ช าระหนี้ เมื่อ เกิด credit event ขึ้น กับ obligation
รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
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7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพ ย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความ
เสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการ
ที่ผู้ซ้ือ ประกันความเสี่ย งจะโอนผลตอบแทนและส่ ว นที่เพิ่มขึ้น (ถ้ ามี) ของมู ลค่ ายุ ติธ รรมของ
สิน ทรัพ ย์ อ้า งอิงให้ กับผู้ข ายประกั น ความเสี่ย ง จนกว่า จะเกิด credit event หรือ ครบก าหนด
สัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผ ลใช้บังคับ ได้ต ามกฎหมาย และไม่ ข ัด หรือ แย้งกับกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่ มี ข้ อ ก าหนดที่ ท าให้ สิ ท ธิ ที่ ก าหนดไว้ ใ นตราสารแห่ ง หนี้ ห รื อ สัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
ที่ credit derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ิใช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตรา
สาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้
โดยต้องไม่มขี ้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่างใด
อย่า งหนึ่ งหรือหลายอย่ างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากั บตลาดทุ น ก าหนดดังต่ อ ไปนี้ เว้น แต่ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนก าหนดให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่ม เติม
ประเภทหรือลักษณะของหลัก ทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื และหากบริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่ า
เป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิ จารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จ าเป็ น ต้อ งแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุ นก่ อนการดาเนิ นการ ทัง้ นี้ ในกรณี
ดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยภายใต้สถานการณ์นัน้ ๆ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติ
จากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาใน
ประเทศที่มีหน่ วยงานกากับดูแลด้านหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการ
ให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้)
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1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึง
ได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับ
สากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.
ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทีอ่ าจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ใน
หนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งมีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้
ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผอู้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ.ให้คานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผูอ้ อก SN คานวณ
และแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บังคับกับกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งขึน้ ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุ ญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอี่ อกใหม่
2.2.5 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซ่งึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบตั สิ ากล และ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผอู้ อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธกี ารคานวณ เดียวกับทีใ่ ช้ใน
การคานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผูอ้ อก SN ส่งราคา
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ทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ในกรณีตราสารทีก่ องทุนลงทุนมีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บริษทั จัดการจะ
ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนหรือ
มีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้านัน้ โดยตรง
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย Property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ
WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล ทีเ่ ป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุน
เพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน อย่างเพียงพอ ทัง้ นี้
ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
1.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการ
จากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมเี หตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมี
นโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุน
รวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณี
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สนิ ที่
ไม่สามารถลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
NAV ของ MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มลี กั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ น
กรณีทมี่ คี วามจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็ นและ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
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ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบั ฝากต่างประเทศของ
ผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีที่มอี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4
หรือ 1.7
1.7 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.8 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณี ที่ derivatives อ้า งอิงกับราคาของ underlying ข้า งต้ น ราคาที่อ้ างอิงดังกล่ าวต้ องเป็ น ราคา
ปั จ จุ บั น (spot price) หรื อ ราคาสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (futures price) เท่ า นั ้น ทัง้ นี้ ราคาของ
Underlying อื่นที่ไม่ ใช่ดชั นี หรือ Underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ด ังกล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุน
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
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2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณี เ ป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ อ งมีคู่ สัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ งเป็ น
ธนาคารพาณิ ช ย์ . ธนาคารที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตั ง้ ขึ้ น ตั ว แทนซื้ อ ขาย
derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.2.2.2 กรณี เป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่ สัญญาอีก ฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิ ติ
บุคคลที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
โดยหน่ วยงานก ากับดู แลด้า นหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ เป็ น สมาชิก
สามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ น
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบ
สินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.7 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ ีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying
หรือ ปั จจัย ต่ าง ๆ ที่น ามาใช้ใ นการค านวณ และมีก ารค านวณดั ชนี ให้เป็ น ปั จ จุบัน ตามความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหว
ตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณี ที่เป็ น ไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ ประกอบตัว อื่นต้อ งมีน้ าหนักไม่ เกินอัตราที่
กาหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนี ที่มีอ งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับทองค าหรือ น้ ามันดิบ หรือเป็ น ดัชนี
ราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนี ที่มีอ งค์ประกอบเป็ น ตราสารหรือสัญ ญาที่ก องทุ น สามารถลงทุ นได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุน ตามสัดส่ว น (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ ากองทุ นลงทุน ใน
ตราสารหรือสัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่ าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษัท
ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ ีการเสนอข้อมูล อย่างทัน
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่ างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่างดังนี้
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4.

5.

6.

7.

3.5.1 ราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้า
โภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนี สิน ค้าโภคภัณ ฑ์ ที่ค านวณจากราคาปั จจุบันหรือ ราคาสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า ของ
สินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณี ที่เป็ น ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่ วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริก ารที่
บริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงิน
เฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัท จัดการต้ องจัดให้มีท รัพย์สินของกองทุนที่มีคุณ ภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพีย งพอต่ อ
ภาระที่ก องทุ น อาจต้ องชาระหนี้ ต ามข้ อตกลงเมื่อ derivatives สิ้น สุ ด ลงไว้ต ลอดเวลาที่ได้ล งทุ น ใน
derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณี ที่บ ริษัท จัด การ ลงทุน ใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ สิ่งเดีย วกับทรัพ ย์สิน ที่จ ะลดความ
เสีย่ ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุก
วัน ที่ 15 และวัน สุ ด ท้ า ยของแต่ ล ะเดื อ น ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ว ัน ดังกล่ า วเป็ น วัน หยุ ด ท าการของ
บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
หลักเกณฑ์ เพิ่มเติม สาหรับการเข้าเป็ น คู่ สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษัทจัดการต้อ งปฏิบัติ ตาม
เงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation
นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตาม
ข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกัน
ความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบ
กาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit
Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมี
หน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ นราย
แรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์ราย
นัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการใน
กลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
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7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือ ประกัน ความเสี่ยงของ
สินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดย
ผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัว
ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จ ะตกลงกัน และส่ วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มขึ้น (ถ้ ามี) ของมู ลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์ อ้างอิง ให้กับผู้ขายประกัน ความเสี่ย ง
จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
credit derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีม่ ิใช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตรา
สาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity
ได้ โดยต้องไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุ นรวม
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุ น
บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2
ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือ
ตราสารทีร่ ฐั บาลเป็ นประกัน
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือศุกูก ทีผ่ ู้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือ
ผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ซึ่งประเทศนัน้ ต้องมี
sovereign rating อยู่ในระดับ investment grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บ รรษั ท ต ลาด รอ งสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่
อาศัย
5.2.3.6 ธน าคารพั ฒ น าวิ ส าหกิ จ ขน าด
และขนาดย่อมแห่งประเทศทย
5.2.3.7 ธ น าค า รเพื่ อ ก าร ส่ ง อ อ ก แ ล ะ
นาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397
วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ้น ทะเบี ย นหรือ อยู่ ใ น
ระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
ตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์ซ้อื ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของ
บริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัททีอ่ ยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิก
ถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ น ต ราสารห นี้ ที่ ผู้ อ อก จั ด ตั ้ ง ขึ้ น ต าม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น้ ใน
ต่ า งประเท ศ ห รื อ ผู้ อ อกจั ด ตั ้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายต่ างประเทศ (แต่ไม่ รวมสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร
Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
6.4.3.1 ผู้ อ อกเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
SET ห รื อ ใ น ต ล า ด ซื้ อ ข า ย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการ
ทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนด
วันชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้อง บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1
– 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงิน
ต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทานอง
เดียวกับบุคคล ตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารทีม่ ีกาหนดวันชาระหนี้
> 397 วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ้ น

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
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ข้อ

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

ประเภททรัพย์สิน
ทะเบี ย นหรื อ อยู่ ใ นระบบของ regulated
market
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
ทีม่ ี Issuer Rating อยู่ในระดับ Investment grade
ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit rating อยู่ในระดับ
Investment Grade
6.6.1 Reverse repo
6.6.2 OTC Derivatives
ห น่ วย Infra และห น่ วย property ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบี ย นซื้ อ ขายหรือ อยู่ ใ นระหว่ า ง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลัก ทรัพ ย์ ส าหรับ ผู้ ล งทุ น ทัว่ ไปของ SET
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
(แต่ ไ ม่ ร วมถึ งหน่ ว ยดังกล่ า วที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนิ น การแก้ ไขเหตุ ที่ อ าจท าให้ มีก ารเพิ ก
ถอนหน่ ว ยดังกล่ า วออกจากการซื้ อ ขายใน
SET ห รื อ ใน ต ล าด ซื้ อ ข าย ห ลั ก ท รั พ ย์
ต่างประเทศ
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีส่ านักงานกาหนด
หน่วย private equity ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity
ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ
1.2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ ด
ทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตาม
แนวทางทีส่ านักงานกาหนด
หน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
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ข้อ
7

8

ประเภททรัพย์สิน
หน่วย infra หรือ หน่วย property ของกองทุนทีม่ ี
ลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้ว แต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต.
กาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

ไม่เกินร้อยละ 5

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1.เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2.Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ
- ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขา
เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ย
ในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก
ตามรอบอายุกองทุน
ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมาย
เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุโครงการ ≥ 1 ปี
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมา
์
จากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities
lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารที่มี
สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า แฝง (Structured
Note) ที่มีเงื่อ นไขห้า มเปลี่ย นมือ แต่ MF ได้
ดาเนิน การให้มีการรับโอนสิท ธิเรียกร้อ งใน
ตราสารได้ ต ามวิธี ก ารที่ ก ฎหมายก าหนด
หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืน ผู้ออก
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ข้อ

3
4
5
6

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ
TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ขออนุ ญาตละการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ทอี่ อกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ แต่ไม่
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.4.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4
ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อก
ทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single
entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า
investment grade หรือไม่มี
credit rating
reverse repo
securities lending
หน่วย Property
total SIP ซึ่งได้แก่
6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity
limit)
6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel
lII ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/
หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (non-investment grade / unrated)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 15%
รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ product
limit
ข้อ
7

ประเภททรัพย์สิน
derivatives ดังนี้
7.1 การเข้าทาธุรกรรมderivatives ทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง (hedging)
7.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อการ
ลดความเสีย่ ง non-hedging)

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
Global exposure limit
7.2.1 กรณี MF ไม่มกี ารลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
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7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าวามเสียหายสูงสุด (value-atrisk : VaR) ของ MF ต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR < 20% ของ NAV
(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex
strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทีม่ คี วามซับซ้อน (exotic derivatives)
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมีจานวนหุน้ ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตราสาร Basel III 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial
และศุกูกของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ใน
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสาร
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ูอ้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินทีอ่ อก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สนิ
ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการ
ทัวไป
่ และในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารไม่มีหนี้สนิ ทาง
การเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการ
จัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้
เว้นแต่ในกรณีทผี่ ูอ้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตรา
สารที่ออกใหม่ และมี credit rating อยู่ ในระดับต่ ากว่ า
investment grade หรื อ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ.
ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น ภายใต้ ก ารจัด การของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มี ก ารยื่น แบบ filing ในลั ก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ น
รายโครงการ (อัตราส่ ว นตาม 2.2 ไม่ ใช้กับกรณี เป็ น
ตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

6

หน่วย private equity

อัตราส่วน
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF
หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย infra ทัง้ หมดของกองทุ น
infra ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ว ย infra ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย Property ทั ้ง หมดของ
Property ที่อ อกหน่ ว ยนั น้ เว้น แต่ เป็ น หน่ ว ย Property ของ
กองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย private equity ทัง้ หมดของ
กองทุน private equity

หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่า ด้วยวิชาชีพ บัญ ชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
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“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้
ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งต่อผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่
วันทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติมคี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
เว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 3
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ
สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ กี ารแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนนัน้
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหนุ้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการ
ต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผัน
จากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ เป็ นหุน้
ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั นัน้
จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
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3. ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุ น เป็ นไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น หรื อ ข้อ ก าหนดที่ ส ามารถลงทุ น ได้โ ดยชอบ แต่ ต่ อ มาปรากฏ
กรณี ด ังต่ อ ไปนี้ จนเป็ นเหตุ ใ ห้ ไ ม่ เ ป็ นไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น หรือ ข้ อ ก าหนดที่ ส ามารถลงทุ น ได้ บริ ษั ท อาจลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณี ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุ น หรื อ ได้ สิ ท ธิ ต าม (1) ในระหว่ า งระยะเวลาการแก้ ไ ขอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ตามประกาศที่
เกี่ยวข้อง แต่ทงั ้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
4. ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั
จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการ
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ู แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
1.2 ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทกี่ ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดการดาเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั จัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ด
ทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ลู้ งทุนทาการขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเดิมใน
การทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผู้ถอื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บังคับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
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การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
บริษั ทจัด การอาจลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดีย วกัน กับที่ บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่นเพื่ อ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.principal.th
กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผล
ขาดทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล บาลานซ์ แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพเพื่อการเลีย้ งชีพ ทัง้ นี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล บาลานซ์
แอลโลเคชันเพื
่ ่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด
ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เข้าใจ รวมทัง้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มและขอรับคู่มือภาษี ได้ ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผู้ขายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบตั รประจาตัว
ของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญนี้ เป็ นเพียงการสรุปใจความสาคัญของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่ อความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น
ทัง้ นี้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รบั อนุมตั ิ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ที่ผ้ลู งทุ นต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล
จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่ อาจมีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตาม
อัตราส่วนที่ ก าหนดในวัต ถุประสงค์ การลงทุน เป็ นต้น ได้ที่ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครือ ข่ายอิ นเตอร์เนตของสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
ได้
บริ ษัทจัดการจะดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลแนวปฏิ บตั ิ ในการใช้สิทธิ ออกเสียง และการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงในหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
เพื่อให้ผ้ลู งทุนเข้าถึงและรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้ โดยสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดที่ website ของบริษัทจัดการ
www.principal.th ทัง้ นี้ ผ้ลู งทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อกองทุนรวมได้จาก website ของบริษัทจัดการข้างต้น
กองทุนรวมอาจ/หรือ มีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยการลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ที่ถือหน่ วยการลงทุนเกิ น 1 ใน 3 โดยสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ(www. principal.th)
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อ มูลเพิ่มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด ที ที่ อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
บริ ษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่ มเติ มจาก
ผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่ มี
อานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ประเทศไทย และประเทศอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตี ความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ ทราบ
ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการ
รู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิ นดังกล่าว บริ ษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน จาเป็ นต้อ ง
ดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้า ให้เป็ นปัจจุบนั เป็ น
ระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
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