
 

 
  

 
 
 
 
 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุนเต็ม
จ านวน (Fully Hedged) 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตาม
เงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนั  

• ในกรณีท่ีเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของผู้ลงทุนครบเง่ือนไขเก่ียวกบัก าหนดระยะเวลาซ่ึงเป็นผลให้ได้รบัสิทธิประโยชน์
ทางภาษีแล้ว ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมจากการโอนเงินดงักล่าวมายงักองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
และการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอาจมีต้นทุนท่ีแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีการโอนเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมายงักองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จะมีผลให้การถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัข้อจ ากดัการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมดงักล่าว 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เม่ือเหน็ว่าการลงทุน
ในกองทุน เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียง
ด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 12 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

 

            1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน 

 

ช่ือกองทุน  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี Principal Balanced Allocation 
Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL BARMF) 

ประเภทโครงการ   โครงการจดัการกองทุนเปิด 

อายุโครงการ   ไม่ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม 

ลกัษณะพิเศษ  กองทุนรวมผสมแบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่ง
ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนหรอืตราสารของกองทุนรวมในประเทศ 
อาทิ กองทุนรวมทองค า กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และ กองทุนอีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ตลอดจนยังอาจลงทุนในหน่วยลงทุนหรือตราสารของ
กองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนหรอืตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัย์ และ/หรอืหน่วย 
private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต รวมถึงเงินฝากหรือตราสารที่
เทยีบเท่าเงนิสด ใบส าคญัแสดงสทิธิอนุพนัธ์ ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทัง้นี้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล .ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ สดัส่วนการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมแก่สภาวะการลงทุนและการ
คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ อย่างไรกต็าม กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมทองค าไม่
เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  
กองทุนอาจพจิารณาการลงทุนในตราสารหนี้ทีผู่้ออกมสีทิธิในการบงัคบัไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด 
(callable) หรอืตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสทิธิเรยีกให้ผู้ออกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) โดยมี
การก าหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรอืเป็นอตัราที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงนิหรอือตัราดอกเบี้ยอื่น และไม่มกีารก าหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบัปัจจยั
อ้างอิงอื่นเพิ่มเติม กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง 
(Hedging) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และจะเข้าท า
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน (Fully Hedge) 
และอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่แฝงอยู่ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ทีเ่ป็น Puttable/Callable เท่านัน้   
นอกจากนี้ กองทุนอาจพจิารณาท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญา
ขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
และยงัอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Securities) และ/หรอือาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วาม
เหน็ชอบ 
ผูล้งทุนมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัผลก าไรส่วนเกนิ (Capital Gain) จากเงนิลงทุน 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมา 
ลดหย่อนภาษไีด ้โดยต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ทัง้นี้ หาก

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

8 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน

100% 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบตัิผดิเงื่อนไข ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องช าระคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษีที่
เคยไดร้บั รวมถงึเบีย้ปรบั และ/หรอืเงนิเพิม่ (ถา้ม)ี ภายในก าหนดเวลาทีก่ าหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เตม็จ านวน 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก   1,000 บาท 

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป  ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ก าหนด 

วนัท่ีไดร้บัอนุมติัให้จดัตัง้   11 ตุลาคม 2554 

และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม   27 ธนัวาคม 2554 

 

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• เพื่อเป็นการส่งเสรมิการออมระยะยาวเพื่อใชภ้ายหลงัการเกษียณอายุท างานของประชาชนทัว่ไป โดยบรษิทัจัดการจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการ
ระดมเงนิทุนเพื่อพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนทองค า กองทุนอทีเีอฟ กองทุนอสงัหารมิทรพัย์ กองทุนสนิคา้โภค
ภณัฑ ์ เงนิฝากหรอืตราสารทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่น ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึง่บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นกลยุทธ์การลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าวตามความเหมาะสมแก่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมจากการ
ลงทุน 

• กองทุนมวีตัถุประสงค์ในการระดมทุนจากผูล้งทุนเพื่อเป็นการส่งเสรมิการออมระยะยาวภายหลงัการเกษยีณอายุท างานของประชาชน
ทัว่ไป โดยน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทนุไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น  เพื่อทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัผลตอบแทนที่
เหมาะสมจากการลงทุน  ผูล้งทุนจงึควรลงทุนต่อเนื่องตดิต่อกนัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ไปจนถงึอายุ 55 ปีบรบิูรณ์ เพื่อไม่ใหเ้สยี
สทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุน และ
ท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งของการลงทุนใน
ต่างประเทศได ้

• ผูท้ีม่เีงนิได ้แตย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหย่อนภาษจีากการลงทุน (สงูสุด 5 แสนบาท) หรอืยงัใชส้ทิธปิระโยชน์ไม่เตม็ที ่

• ผูท้ีต่อ้งการลงทุนเผื่อเตรยีมไวส้ าหรบัหลงัเลกิท างานหรอืเกษยีณ 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  1,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 ธนัวาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของราคา มลูค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีก่องทุนเขา้ลงทุนอนัเกดิจากปัจจยัต่างๆ 
เช่น การเปลีย่นแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์การเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และการ
เปลีย่นแปลงของดชันีราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์เป็นต้น ซึง่หลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิหลายประเภทจดัเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีม่ ี
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ความเสีย่งสงู หรอืมโีอกาสทีจ่ะมคีวามผนัผวนสงู โดยการเปลีย่นแปลงราคามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ  ดงักล่าวจะสะทอ้น
ใหเ้หน็ในมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน     

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้แต่อย่างไรกต็ามกองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา 
แลกเปลีย่นเตม็จ านวน 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ี ่
กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีี่ระบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ยหากไม่ปฏบิตัติาม 
เงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 

• ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%): 60.00 

2. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%): 40.00 

และเน่ืองจากกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ผูล้งทุนจงึควรลงทุนต่อเนื่อง
ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ไปจนถงึอายุ 55 ปีบรบิูรณ์ เพื่อไม่ใหเ้สยีสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี 

9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงัน้ี 

  กองทุนเปิดพรนิซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชพี เปิดเสนอขายทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดย
กรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พรอ้มช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงนิสด 
เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีทีท่่านช าระเงนิค่าซื้อเป็น
เชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อ
กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่านลงบนด้านหลงัของเช็ค หรอืดราฟต์นัน้ 
เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง 

 ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอืว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทาง
อื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

•  ผ่านบรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ  จ ากดั 

เลขที ่44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15 ถนนหลงัสวน  

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ  10330 

โทรศพัท ์: (02) 686-9500 โทรสาร: (02) 657-3067 

www.principal.th 

 •  ท ารายการผ่านผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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บรษิัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เติมหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืในภายหลัง ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
ดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีส่ านักงานไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สนับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนที่ได้รบัการแต่งตัง้จะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงาน
เดยีวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ก่อนแลว้ 

•  ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้ บรกิารผ่าน
เวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุน หลงัจากบรษิทัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบ ในกรณีทีผู่้ส ัง่ซื้อยงัมไิด้เปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ 
“การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้
จองซื้อ ซึ่งผู้ถือรหสัประจ าตวัต้องเก็บรกัษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี้บริษัทจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีที่
บุคคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการผ่านทางระบบอนิเตอร์เนต็ของบรษิทัจดัการ 

•  ผ่านระบบบรกิารทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบริษัทจดัการ ตามเวลาเปิดท าการของบรษิัทจดัการ ที่หมายเลข
โทรศพัท์ 02-686-9595 หรอืทีอ่าจเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะต้องด าเนินการ
ตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยเจา้หน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกครัง้   

     การท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของระยะเวลาเปิดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนภายในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการก าหนดส าหรบัวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรอบนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อแต่ละ
รอบนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

    ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขาย
หน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีาร
เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2    การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

       สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้  

•  ท ารายการผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืใหค้รบถ้วน 

•  ผ่านระบบบรกิารทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบรษิัทจดัการ ตามเวลาเปิดท าการของบริษัทจดัการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
0-2686-9595 

การท ารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิ้นวนัท าการซื้อขายนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขาย
ถดัไป ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซื้อขายถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์แล้ว 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่
วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่
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จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้
แจง้ความประสงค์ 

ทัง้นี้ การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าที่
ศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนที่มใิช่จากเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรอืสูงอายุ ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากร บรษิทัจดัการมหีน้าทีห่กัภาษี ณ ทีจ่่ายในอตัราทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยค านวณจากผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการขาย
คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

          บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(2)  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ อาจท าใหเ้กนิวงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 

(3) กรณเีอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(4) กรณีทีม่ผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(5) กรณบีรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการการจดัการตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผู้
ถอืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(7) กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าบรษิัทจดัการไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ
กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร 

1.  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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2.   การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2)  ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

          9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นทัง้ทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิาร
จดัการของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ซึง่รบัมาจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนมหีน้าทีศ่ึกษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

•  ผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ตามเวลาเปิดท าการ โดยกรอกรายละเอยีดในใบค าสัง่ท า
รายการใหค้รบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวน
เงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

•  ผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ หมายเลข 0-2686-9595 หรอืทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิีการ และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกับการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

       ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

   (3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้
ต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่
เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถัดจากวนัที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

- ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น 
และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะต้อง
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ยงัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิ้นก่อน แลว้จงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆต่อไป 

      11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

   11.1 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่ สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว้
ในโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

(1)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

      (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

 1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

 2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

 3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

 (ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(2)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลักทรพัย์และการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท า
การ 

(3)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

   11.2 ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

(ก) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตอ้งไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
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  3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีที่มกีารระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม 
(ข) วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงบั
การซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสัง่การให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้เกดิขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวม
ลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวม 

2. มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ
หรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว
อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

   11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการ
สุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนก็
ได ้  

 11.4   บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสั ง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับค า  
 สัง่ซื้อหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย 
 หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 
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    12.  การหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกนิ 20 วนัท าการ
ตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนออกไปได ้

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

       โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

       Website: www.principal.th 

 

 

 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

1.    ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

       กองทุนมีความเส่ียงระดบั 8 
 

 

 

 

 

 

2.    ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): ความเสีย่งของตลาด คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ของราคาตราสารทีก่องทุนรวมลงทุน อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ภาวะ
เศรษฐกจิ ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจยัทางการเมอืง ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรอื สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ 
เป็นตน้ ซึง่อาจส่งผลใหม้ลูค่าของตราสารทีก่องทุนรวมลงทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลงได ้  

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: กองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ผูจ้ดัการกองทุนจะ
ตดิตามและวเิคราะหุน้เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ในตลาดทุนอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอเพื่อลดความเสีย่งในดา้นนี้ 

3.    ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk): ความเสีย่งทางธุรกจิ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกจิ หรอืการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายในของบรษิทั ทีท่ าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของบรษิทัเปลีย่นแปลงไป และส่งผลท า
ใหม้ลูค่าของหลกัทรพัยข์องบรษิทันัน้ลดต ่าลง ซึง่อาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนทีค่าดหวงั 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนโดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงาน
หรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ หาก
มกีารเปลีย่นแปลงผลการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยส าคญักจ็ะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการ
ลงทุนในตราสารอย่างเหมาะสม 

4.    ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารหรอืผูค้ ้า
ประกนัตราสารทีก่องทุนไปลงทุน จะปฏเิสธการช าระเงนิหรอืไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด ซึง่มผีลใหม้ลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนลดลงได ้

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครฐั และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนที่
ไดร้บัการจดัอบัดบัความน่าเชื่อถอืทีอ่ยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) และบรษิทัจดัการจะท าการวเิคราะหแ์ละ
พจิารณาความน่าเชื่อถอืของตราสารก่อนลงทุนและตดิตามวเิคราะห์อย่างต่อเน่ืองในตราสารทีล่งทุนไวแ้ลว้ ซึง่ช่วยลดความเสีย่ง
ดงักล่าวได ้
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

    กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
จากการซื้อหรอืขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน 
ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วน
การลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุนสภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใช้ร่วมกบัเครื่องมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ
อตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆทีเ่กี่ยวขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ได้นัน้ ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงานก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี       12 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่
มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

     2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณทีีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื  
   เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก 
Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period 
ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ 
หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อ
สภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิNotice 
period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลู
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที ่    
    เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้
ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
อาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิที่ลงทุน รวมถงึปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

      2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการ
ซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงนิค่าขายคนืทัง้
จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption  Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนณ วนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ 

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 
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4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่   
    มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ 
สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้
หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน 
เป็นตน้ 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ือง    
จากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า   
     จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

    (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็น
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ช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุน
รวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอื 
ทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน” หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่
จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานไดทุ้กครัง้ทีม่กีารสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองสทิธกิารถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในระบบนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
บรษิทัจดัการเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวิธกีารแจง้ และ/หรอืการด าเนินการใดๆ เพื่อ
เป็นหลกัฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการแกไ้ข/
เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะ
นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

o ผูล้งทุนตอ้งลงทุนสม ่าเสมออย่างน้อยปีละครัง้ โดยไม่ขาดการลงทุนเกนิกว่า 1 ปี ตดิต่อกนั 

o ผูล้งทุนจะตอ้งมกีารลงทุนตดิต่อกนัไม่ต ่ากว่า 5 ปี และมอีายุไม่น้อยกว่า 55 ปีบรบิูรณ์  ยกเวน้กรณีขายคนืเพราะทุพพลภาพ หรอื
 ตาย 

o เงนิลงทุนขัน้สงูตอ้งไมเ่กนิกว่า 30% ของเงนิได ้แต่ไม่เกนิกว่า 500,000 บาทต่อปี (เมื่อรวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
และ กบข.) โดยในการค านวณใหร้วมเงนิลงทุนทีล่งทุนในทุกกองทุน RMF ในปีนัน้ 

o ผูล้งทุนสามารถโอนยา้ยเงนิลงทุนโดยไม่ผดิเงื่อนไขการลงทุน โดยต้องด าเนินการดงันี้  ผูล้งทุนสามารถโอนเงนิลงทุนพรอ้มทัง้   
      ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปยงักองทุน RMF กองอื่นได ้โดยจะตอ้งเป็นการโอนยา้ยโดยตรงระหว่างกองทุน RMF   
      เท่านัน้ 

กรณีผดิเงื่อนไขการลงทุน 

กรณีผูล้งทุนหยุดลงทุนเป็นเวลานานเกนิกว่า 1 ปีตดิต่อกนั ผูล้งทุนจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัในช่วง 5 ปี ปฏทินิ   
ทีผ่่านมาแก่กรมสรรพากร กรณีผูล้งทุนขายคนืหน่วยลงทุนไปก่อนอายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์ หรอือายุครบ 55 ปีบรบิูรณ์แต่ลงทุนไว ้ 
น้อยกว่า 5 ปี  ผูล้งทุนจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัในช่วง 5 ปีปฏทินิทีผ่่านมาแก่กรมสรรพากร และน าเงนิก าไร 
ส่วนเกนิทุนทีเ่กดิจากการขายคนืหน่วยลงทุนไปค านวณรวมเป็นรายไดเ้พื่อเสยีภาษี 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงราย
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

สทิธใินการในการจ าน าหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไม่สามารถจ าน าไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงของบรษิัทจดัการไดท้ี่เวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  
     ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิัทจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์
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             ข้อมลูเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร  

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลี้ยงชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
         2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 68,037,264,511.00 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวรียทุธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

           5. รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
                                            มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม)   
                                            จาก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  

                                             บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  

                                             บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน   
                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

•   คณุวีรยุทธ ห์ลีละเมียร 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2540                               ปรญิญาโท สาขาการเงนิ, University of Colorado Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537 ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช,ี  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   หวัหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565               Director – Fund Manager Fixed Income, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556               ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้, บลจ. ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

 (ปัจจุบนัคอืบลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั)  

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551               Director - Fixed Income, บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 (ปัจจุบนัคอื บลจ. คงิ ไว (เอเชยี) จ ากดั) 

พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั 

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จ ากดั 
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• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2560 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560  นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 - 2557  นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 - 2554  นักวเิคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย  
เศรษฐกจิการคลงั) 

• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  นักวเิคราะห์การลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

• คณุสิทธิการย ์พงษ์พฒันศึกษา, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2555 -            พ.ศ. 2557   ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ   
                                                       (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     ประวตักิารท างาน 

                 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

                 พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

                 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

                 พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

                 พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  ผูช้่วยนักวเิคราะห ์บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

• คณุสุปรีด์ิ สุวพนัธ,์ CFA 

                 ประวตักิารศกึษา 

                 พ.ศ. 2554 – 2555                     ปรญิญาโท Investment Management, University of Reading, U.K. 

                 พ.ศ. 2549 - 2553                      ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                 ประสบการณ์ท างาน 

                 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

                 พ.ศ. 2560 - 2564                      ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 
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                 พ.ศ. 2557 - 2560                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสกิร จ ากดั 

                 พ.ศ. 2555 - 2557                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บล. ฟิลลปิ จ ากดั 

• คณุปฐมพงษ์ เรืองคณารกัษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 - 2558                      ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั, ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน  
                                             ฝ่ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564) 

พ.ศ. 2560 - 2564                      นักวเิคราะห ์ฝ่ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

• คณุวรพจน์ คณุาประสิทธ์ิ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 - 2555                     ปรญิญาโท Master of Financial Engineering, University of Hawaii at Manoa, USA, 

พ.ศ. 2551 - 2553                     ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544 - 2547                     ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                  ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2561 - 2564                     ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2561                     ผูจ้ดัการกองทุน อทีเีอฟ บลจ. บางกอกแคปปิตอล จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2558                     ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั          

พ.ศ. 2556 - 2557                     เจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั     

พ.ศ. 2555 - 2556                     เจา้หน้าทีล่งทุนตราสารหนี้ บรษิัท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั มหาชน  

•   คณุปัญชรสัม์ิ สีวราภรณ์สกลุ, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2554                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2564                     ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล บรษิทั ท ีซ ีท ีจ ากดั 

พ.ศ. 2562 - 2564                      รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2562                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 - 2558                      เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายจดัสรรสนิทรพัยแ์ละกลยุทธก์ารลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

•   คณุนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2555 - 2556                      ปรญิญาโท International Finance, The University of Glasgow, Glasgow, United 
Kingdom 

พ.ศ. 2551 - 2555                      ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัย์ผสม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
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พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จ ากดั 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561               นักวเิคราะห,์ บมจ. เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558               เจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาด ฝ่ายลูกคา้สถาบนักองทุนส่วนบุคคล), บลจ. กสกิรไทย จ ากดั 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2560               ผูจ้ดัการลูกคา้สมัพนัธ์, ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั 

•   คณุนิค ศรีวีระวานิชกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2560 - 2561                      ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
(NIDA) 

พ.ศ. 2553 - 2555                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Colorado State University – Pueblo, the United States of 
America 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะห,์ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               ทีป่รกึษาธุรกจิ, บรษิทั เค พ ีเอม็ จ ีภมูไิชย ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556               ทีป่รกึษาการลงทุน (ฝึกงาน), บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

•   คณุเตม็เดือน พฒัจนัจนุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558                      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2549 - 2553                      เศรษฐศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง, มหาวทิยาลยัสงขลานครทิร์ 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะหต์ราสารหนี้,  บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560               ผูค้า้ตราสารหนี้, บล. เอเซยี พลสั จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิยัและพฒันาตลาด, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 ผูจ้ดัการผลติภณัฑธ์ุรกรรมสนิเชื่อ, ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 เจา้หน้าทีธุ่รกจิสมัพนัธ์, ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 
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9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 

โทรสาร 0-2294-2345 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
 
 

 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 322.41 
• Port Folio Duration : 0.0749 
• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -25.45 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ค. 
2565 - 31 ธ.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ค. 
2564 - 31 ธ.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ม.ค. 
2563 - 31 ธ.ค. 2563 

เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้    
      (รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 1.181 1.181 1.181 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 1.070 1.070 1.070 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 0.036 0.036 0.036 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 0.075 0.075 0.075 

o ค่าใชจ้่ายอื่น** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

      - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

      - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.30 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2.    ค่าธรรมเนียมและใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.947 0.963 1.038 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.934 0.949 1.008 

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.013 0.009 0.030 

o ค่าใชจ้่ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี 0.005 ไม่ม ี

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด** 

(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได้) 
 2.128 2.144 2.219 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.19 0.18 0.18 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน* 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไม่ม ี
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 1.07 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไม่ม ี
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้ายทะเบยีน
ด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 2,297,597.17  57.64 

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หน่วยลงทุน ETF 1,294,000.00  32.46 

 เงนิฝากธนาคาร  121,004.38  3.04 

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ 4,476.42  0.11 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ     

  หน่วยลงทุน*2 / ประเทศไอรแ์ลนด ์ 10,857.85  0.27 

  หน่วยลงทุน ETF*3 / ประเทศสหรฐัอเมรกิา 294,689.43  7.39 

อ่ืน ๆ           

 ทรพัยส์นิอืน่  8,567.53  0.21 

 หนี้สนิอื่น  (45,007.11)  (1.13) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ   3,986,185.67   100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-EUR 

  
*3 หน่วยลงทุนกองทุน ETF-Equity-USD 

 
รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลคา่ตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 2,297,597.17 57.64 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 125,480.80 3.15 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 120,991.24 121,004.38 

2 เงนิฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ 

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 4,476.42 4,476.42 

3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/01/2023 N/A 300,000.00 299,971.39 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/01/2023 N/A 100,000.00 99,957.10 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/01/2023 N/A 300,000.00 299,892.16 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/02/2023 N/A 100,000.00 99,923.04 
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/02/2023 N/A 300,000.00 299,769.12 
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/02/2023 N/A 200,000.00 199,773.02 
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/02/2023 N/A 100,000.00 99,920.20 
10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/03/2023 N/A 300,000.00 299,485.38 
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/03/2023 N/A 100,000.00 99,808.24 
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/03/2023 N/A 500,000.00 499,097.52 
  หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว    

 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(27 ธ.ค. 54) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 
(30 ก.ย. 65) 

6 เดือน 
(24 มิ.ย. 65) 

1 ปี 
(24 ธ.ค. 64) 

3 ปี 
(27 ธ.ค. 62) 

5 ปี 
(29 ธ.ค. 60) 

10 ปี 
(28 ธ.ค. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.3365* 12.1261 12.2449 12.3734 11.9830 13.0880 10.5557 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อ
การเลี้ยงชพี 

1.94% 1.89% 0.91% -0.56% 1.09% -1.15% 1.59% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 5.42% 2.23% 3.28% 1.89% 3.02% 2.76% 4.18% 
 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark)  
   1. ผลตอบแทนรวมของดชันพีนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%): 60.00 
    2. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%): 40.00 
 *  NAV ณ วนัที ่29 ธ.ค. 2565 
 -  ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 1 

1.      รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามที่
ก าหนดในเรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท บวก
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  (ถ้าม)ี ตามระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวน โดยในระหว่างระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการได้ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของ
จ านวนเงนิทุนของโครงการ ทัง้นี้ หากมผีู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษิทัจดัการ
จะยุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก และด าเนินการแจง้ให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก 

 1.1 วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน และคู่มอืภาษ ี

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั หนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน รวมถึงคู่มอืภาษี ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และ/
หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ในวนัและเวลาท าการตามปกติของบริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 1.2 วธิกีารจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

1.2.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

1.2.2 วธิกีารเสนอขายหรอืจองซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.2.1 จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไดท้ีบ่รษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
ไดทุ้กวนัท าการในเวลาท าการ ตัง้แต่ 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรือรบัซื้อคืน เป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถา้ม)ี 

(2) ผูจ้องซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบ
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถ้วนชดัเจน 

(3) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้จองซื้อพร้อมรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทางโทรสาร 
และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งที่มาได ้ผูจ้องซื้อตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสาร
ทุกฉบับให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มี
การส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงั
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ว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์
อื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความ
เหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้
แลว้ 

ทัง้นี้ หากข้อมูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่จองซื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

ข) การช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด 
เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึ่งในกรณี
ทีผู่จ้องซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะตอ้ง
ลงวนัที่ตามวนัที่ทีจ่องซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซิ
เพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลงัของเช็ค หรอื
ดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ในวนัท าการสุดทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนเท่านัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้นี้ ขึน้กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนใน
อนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2) หลงัจากที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้รบัการจองซื้อหน่วยลงทุน 
พร้อมทัง้เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

(3) ผูล้งทุนที่ประสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสอื
ยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี หลงัจากบรษิัทได้
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนที่ขอใชบ้รกิารทราบทางไปรษณีย์หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใดให้ผู้ลงทุนทราบก่อนเริม่ใช้
บรกิาร 

(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถ
เรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีจ่องซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื จะด าเนิการยกเลิกรายการจองซื้อนัน้ และแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเข้ามาใหม่ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะวนัและเวลาของการเสนอขายครัง้
แรกทีก่ าหนด 

(5) ในการช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิ
จนเต็มจ านวน จะหักลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(6) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการจองซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแล้วจะเพกิถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
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ไม่ได ้เว้นแต่จะไดร้บัอนุมตัิจากบรษิัทจดัการ ซึ่งขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิัท
จดัการเป็นรายกรณ ี

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(8) บรษิัทจดัการจะน าเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเก็บรกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อการน้ี ซึ่งดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของ
กองทุน 

1.2.2.2 จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของ
บริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่ านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ - 
www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ 
ATS) (ถ้ามี) เพื่อช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่าน
ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-6869595 ในระยะเวลาทีเ่ปิดเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใิห้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องท ารายการจองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการใหเ้สร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. 
ของวนัท าการสุดทา้ยของระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุน 

(3) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ
จะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้
แรก และไม่เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบบก าหนด ซึง่เป็นมูลค่าทีย่งัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน(ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นที่
บรษิทัจดัการก าหนด 

(2) ค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเก็บเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
เตม็จ านวน และไดห้ลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนผา่นบรกิารซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีจ่องซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อ (ระบบ ATS) (ถ้า
มี) ที่ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเงนิในบัญชีไม่เพียงพอ 
บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อ
นัน้ 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 
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(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาด
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) ปัจจบุนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหท้ ารายการซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์
อัตโนมัติ ทัง้นี้  หากสามารถท าการซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อใด  บรษิัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการ โดยจะประกาศให้
ทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่www.principal.th  

1.2.2.3. จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะจองซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอ
ใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าว
ได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนรวมทัง้
หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก
นัน้บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในการเข้ามาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถ
ใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนสามารถจองซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อิน เทอร์ เน็ ตของบริษัท จัดการได้ โดยเข้า สู่ ระบบการซื้ อขายโดย ผ่านทางเว็บ ไซต ์
“www.principal.th” ของบรษิัทจดัการได้ตลอด 24 ชัว่โมง ในระยะเวลาที่เปิดเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใิห้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนต้องท ารายการจองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัท าการสดุทา้ยของระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุน 

(4) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการจะต้อง
จองซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก 
และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นที่
บรษิทัจดัการก าหนด 

(2) ค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเก็บเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
เต็มจ านวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้  ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขาย
หน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(3) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีจ่องซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูจ้องซื้อ (ระบบ ATS) (ถ้า
มี) ที่ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเงนิในบัญชีไม่เพียงพอ 
บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่จองซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผู้จองซื้อ
นัน้ 
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(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บรกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้
แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

1.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนตามทีจ่องซื้อและไดช้ าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเตม็
ตามจ านวนแล้ว ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระ
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ยกเวน้ในกรณีทีก่ารจองซื้อหน่วยลงทุน
นัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อโดยใชห้ลกัการ “จองซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการจองซื้อและ
รบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารจองซื้อพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่องซื้อใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ 

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อ
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

1.4 การคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนั ้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณตีาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคนืให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า
บญัชเีงนิฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดอืน
นับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กิดขึน้จากเงนิทีไ่ด้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะ
น ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก
เน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย ทัง้นี้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหโ้ครงการด าเนินการต่อไปได ้

บริษัทจัดการจะด าเนินการจดัส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดี
คร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของบริษัท
จดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบก าหนดเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้  เพื่อ
ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจดัการ และส านักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

1.5 เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

1.5.1 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

(4) กรณีบรษิัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น
การฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารจองซื้อหน่วยลงทุน
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการ
รกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

1.5.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏิบตัติามนโยบาย รายละเอียด และ วธิกีาร
เงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดในโครงการนี้ และรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

1.5.3 เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้วปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้การอนุมตัิ
จดัตัง้และจดัการกองทุนของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิน้สุดลง เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควรและไดร้บัการผ่อน
ผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) มลูค่าของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ
ลงทุนต่อไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผูล้งทุน ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิน้สุดลง ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผูจ้องซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไว้ในขอ้  5.6. เรื่อง “การคนืเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน” 

1.6 การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา   

    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  
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(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชยซ์ึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลง   
     นาม 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุใน 
    หนงัสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารค าขอเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ให้แก่บรษิัทจดัการทาง
โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูจ้องซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทั
จดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งเอกสารเพื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์
อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรอืบรษิัท
จัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร และ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูจ้องซื้อไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 
และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   

หากข้อมูลที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้รบัไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข หรอืยนืยนัจากผู้จองซื้อ บรษิัทจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิทัจดัการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รบัเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้า
ม)ี  จะต้องเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทีม่ผีู้ถอืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถอืหน่วยลงทุน
ร่วมกนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดแจง้ชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทุน (ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชรี่วมขา้งต้นไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชี
เงนิฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
อนุมตักิารด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิูจน์
ทราบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชีเงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใช้สทิธิในฐานะผู้ถอืหน่วย
ลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชี
เป็นหลกั  

  2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอกีครัง้ภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศก าหนดวนัเริม่ท าการซื้อขายในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ รวมถึงปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามที่
ก าหนดในเรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

2.1 วธิีการขอรบัหนังสอืชี้ชวน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ก าหนดในเรื่อง 
“วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
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2.2.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิัทจดัการจะใชมู้ลค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่้ซื้อจะ
ไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =   มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

2.2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

 2.2.2.1   สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจติดต่อสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใน
ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน โดยผูล้งทุนจะตอ้งช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน ณ บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยไม่ก าหนด
จ านวนขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผู้ลงทุน ผูล้งทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่
ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) เป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้าม)ี บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งต้นใหก้บั
ผูล้งทุนบางรายได ้โดยบรษิทัจดัการไม่จ าเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 
และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อไดส้่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูส้ ัง่ซื้อพรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอื
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูส้ ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบั
ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่ง
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้  หากปรากฎในภายหลงัว่า
ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกัน หรอื บรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อ
ได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืได้แจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 
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ข) การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด 
เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ซึ่ง
ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าว
จะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่ส ัง่ซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน 
บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของ
เช็ค หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เติมบญัชีจองซื้อหน่วยลงทุนใน
อนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

(2) กรณีช าระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงนิสดหรอืเงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอ็ม ผ่านระบบ
ธนาคารทางโทรศพัท์ ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment ของธนาคารที่บรษิัท
จดัการก าหนด 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการ
ซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  การ
ท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันท าการซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไป
นัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง
บรษิัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงเวลา
ดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(3) ผูล้งทุนทีป่ระสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะตอ้งยื่นหนังสอื
ยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หลงัจากบรษิทัได้
ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณีย์หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใช้
บรกิาร 

(4) กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคารในวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิทั
จดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นข้อ 
15  “ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุนให้ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ 
สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 
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ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง
บรษิัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงเวลา
ดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไวท้ี่ส านักงานของบรษิัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

(5) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถ
เรยีกเก็บเงนิได้ในวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุน
ทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(6) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเต็มจ านวน จะหกั
กลบลบหนี้กบับรษิัทจดัการไม่ได้ เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจดัการของบริษัทจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(7) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะ
เพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(8) หลังจากที่บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนพร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื จะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(9) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

  2.2.2.2 สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมัติ
ของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจัดการ หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน รวมทัง้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก 
(ระบบ ATS) (ถ้ามี) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนัน้บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และ
รหสัผ่านใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ขอใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 

(3)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อัตโนมตัขิองบรษิัทจดัการ
จะตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้
แรก และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการตอ่วนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นที่
บรษิทัจดัการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 
15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถอืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อ
ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็
จ านวน และไดห้ลกัฐานจนครบถว้นแลว้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิอาจมภีาระค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบัญชีเงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ที่
ระบุไว้ในแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้าม)ี หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ 
บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐาน
ทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) ปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหท้ ารายการซื้อ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี้ หากสามารถท าการซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อใด  บริษัทจดัการ
จะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการ โดยจะประกาศให้
ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่ www.principal.th 

  2.2.2.3. สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูท้ ีป่ระสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอ
ใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าว
ได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้
หนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจาก
นัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะ
สามารถใชบ้รกิารได ้
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(3) ผู้สัง่ซื้ อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้ อขายหน่วยลงทุนทาง
อิน เทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ ระบบการซื้ อขายโดยผ่ านทางเว็บ ไซต ์
“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการจะต้อง
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก 
และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด  ซึ่งเป็นมูลค่าที่ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิกีารอื่นที่
บรษิัทจดัการ  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 
15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งตน้ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถอืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อ
ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิัทจดัการจะหักเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ที่
ระบุไวใ้นแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้าม)ี หากเงนิในบัญชไีม่เพียงพอ 
บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐาน
ทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก
ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้ว
เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดวนัหยุดท าการซื้อ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยจะก าหนดวนัดงักล่าวไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป หรอืในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ (www.principal.th) หรือปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการและ
ส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน  หากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหยุดท าการซื้อ 
ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบใน www.principal.th 
หรอืปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการและส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื หรอืช่องทางอื่นใด 
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  2.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะท าการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัท าการถดัจากวนัที่มกีารค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่สัง่ซื้อ และได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงนิที่บรษิัทจดัการได้รบัช าระ 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการจดัการกองทุนที่ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึ่งในกรณีดงักล่าวบรษิัทจัดการจะจดัสรร
ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ
โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีที่มกีาร
สัง่ซื้อพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่
สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร หรอืไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแตบ่างส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เท่านัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
บรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สิน้การค านวณดงักล่าว 

 2.4 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิ
ฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 
และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของ
บรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะน า
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้  เพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ 

 2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(2)  กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บริษัทจดัการได้รบัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรอืไม่
ครบถว้น 

(3)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอก
เงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผู้ถอืหน่วยลงทุน” 
ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืข้อ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
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สุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง” 

(5) กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการ
เหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็น
ต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

ข) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศกึษา เข้าใจ และยนิดทีีจ่ะปฏิบตัิตามนโยบาย รายละเอียด และ วธิกีาร
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้ และรวมถงึหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชพีแลว้ 

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากที่
ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการ
ใหบ้รกิารของผู้ใหบ้รกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

 2.6.  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1.  ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

-  หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2.  รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

              สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกติ 

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.4.1. ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณ
ราคารบัซื้อคนืโดยมลูค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมลูค่าและราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดย
ผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี้จะมรีายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิ
สุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

3.4.2. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. โดยต้องกรอก
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ขอ้ความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจ านงใหค้รบถ้วนชดัเจน 
และจะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิทีต่้องการไดร้บัจาก
การขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(2) ผูข้ายคนืที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลิกหรอื
เปลี่ยนแปลงไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจัดการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการ
พจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตร
ประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร ต่อบริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ส าหรบัผู้ถือ
หน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสารส าคญัที่แสดงถึงการท านิติกรรมในนาม
ของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการขายคนื ในใบ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบัญชี
กองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืขายแล้วท าให้คงเหลือ
ต ่ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนก าหนด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะ
ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถัดจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท า
การของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ช าระราคา 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการ
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาก าหนดวนัหยุดท าการซื้อ ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ โดยจะ
ก าหนดวนัดงักล่าวไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป หรอืในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ (www.principal.th) หรอืปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิัทจดัการและส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  หากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหยุดท าการซื้อ 
ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบใน www.principal.th หรอืปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการและส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื หรอืช่องทางอื่นใด  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากที่
ก าหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการ
ใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.9.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

3.9.1. การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
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(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 
วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือน าส่งโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

(2) สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึก
ขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

3.9.2. เงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.9.2.1. กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน 

(2) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้น าส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิด
บญัชจีนครบถ้วน ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

3.9.2.2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิัตติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิีการเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดในโครงการนี้ และรวมถึงหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีจาก
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแล้ว 

       4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่นทัง้ทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิาร
จดัการของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ซึง่รบัมาจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีศ่กึษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

4.1 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

4.1.1 “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการน า
เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แลว้น าไป
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

4.1.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด้ ในกรณีที่
บรษิัทจดัการเห็นว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางที่ดตี่อกองทุนเปิด
และผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ บรษิัทจดัการ และส านักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

4.1.3 ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทางในวนัท าการก่อนหน้า
จะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อกองทุนเปิดปลายทางได้รบัเงนิค่า
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

4.1.4  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ  
 ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้  
 ถอืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแล้วเท่านัน้ 
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4.1.5 บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
และจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 

4.2 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

4.2.1 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีด
ต่างๆ ในแบบค าสัง่ท ารายการที่บรษิัทจดัการก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุน
เปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงินหรือ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ที่อยู่ภายใต้
การบรหิารของบรษิัทจดัการอื่น บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะก าหนดการท ารายการเฉพาะที่ระบุเป็น
จ านวนหน่วยลงทุนเท่านัน้ ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการต่อไป 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการ
ดงักล่าวนัน้ บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ท ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจาก
วนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

4.2.2 สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิการใหบ้รกิารผ่านช่องทางนี้เฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของ
บรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอื
ตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชน หลังจากนัน้บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ
ของบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 

(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด
ปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจาก
กองทุนเปิดตน้ทาง 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงนิที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบัญชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 
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(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจาก
วนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึ
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบั
บรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก
ระบบการให้บรกิาร บริษัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) ปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้ท ารายการซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตั ิ
ทัง้นี้ หากสามารถท าการซื้อ หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดเ้มื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการ โดยจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการที ่www.principal.th   

4.2.3. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิการใหบ้รกิารผ่านช่องทางนี้เฉพาะการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการเท่านัน้ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บรกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บรษิัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัทจะจดัส่งชื่อ
ผูใ้ช้และรหสัผ่านใหก้บัผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในการเข้ามาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการครัง้แรก ระบบจะให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต
ของบรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต์ “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ 
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิด
ปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจาก
กองทุนเปิดตน้ทาง 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงนิที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจาก
วนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

 

 

http://www.finansa-asset.com/
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ข) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กับ
บรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผา่นบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบ
การใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 
วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.3 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้ือ
เป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ใน
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพจิารณาก าหนดวนัหยุดท าการซื้อ ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เติม โดยจะ
ก าหนดวนัดงักล่าวไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป หรอืในเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ (www.principal.th) หรอืปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิัทจดัการและส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  หากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหยุดท าการซื้อ 
ขายคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน www.principal.th หรอืปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการและส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื หรอืช่องทางอื่นใด 

4.4 ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใชเ้กณฑ์ในการค านวณ ณ สิ้น
วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ณ  สิน้วนัท าการ
รบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนัท าการขายที่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) หรอืตวัแทน (ถ้าม)ี ได้ท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

4.5 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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ภาคผนวก 2 

          ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

        1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลักษณะของหลักทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นและหากบรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ภายใต้สถานการณ์นัน้ๆโดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการที่
ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1     
    ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่ม ี  
    คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  
    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการ    
         ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย 
         คนืผูอ้อกตราสารได)้  
    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึ   
         ไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม    
         โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบั   
         สากล  
2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
    2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าว   
         ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
         2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
         2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
         2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
         2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
         2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
         2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
         2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
         2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  
                ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน  
                รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
    2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้  
         2.2.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives   
                ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1  
         2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที ่     
                 กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and   
                 Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ.   
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                 ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้น   
                 หนังสอืชีช้วนดว้ย  
         2.2.3 ในกรณทีีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN    
                 ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้ 
         2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้   
                 ก่อนการลงทุน  
                 2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ย    
                           ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า   
                           ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  
                 2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ค านวณ   
                           และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 
                 ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม  
                 หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้     
                 เสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่  
         2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูที ่   
                 น่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ ี        
                 ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  
                 2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการ  
                           ค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของ  
                           แต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า   
                           ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  
                 2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที ่  
                           เป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี 
                 ในกรณีตราสารทีก่องทุนลงทุนมสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บรษิทัจดัการจะ   
                 ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเสมอืนว่ากองทุนได ้    
                 ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้านัน้โดยตรง 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property  
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้  
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  
   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
        1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน   
                ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
        1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช ้
                กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
                1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 
                1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
                          หลกัเกณฑs์ingle entity limit ของกองทุนนัน้  
                1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
                           หลกัเกณฑp์roduct limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  
                 1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุน  
                           นัน้  
          1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวม    
                  ฟีดเดอร ์ 
     1.2 กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  
          1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน  
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                  ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
          1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คู่สญัญาตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2 บรษิทัเงนิทุน 

   1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5 บรษิทัประกนัภยั 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8 นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้  

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องมี credit 
rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.2 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที่ TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 ม ีissue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
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2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขี้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้กบั credit 
rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวที่เทียบเคยีงได้กบั credit 
rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า
ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนั
แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรพัย์ หรือตราสารตาม 
reverse repo  

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

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

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ
ต้องเรียกให้คู่ส ัญญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรพัย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า 
reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมา
ดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ
ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญา
ซึ่งไดก้ าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา (counterparty risk) แล้ว บรษิทัจดัการ
จะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
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4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก reverse repo จนถึงวนัที่มีการ
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่
กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง
จากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่ โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก 
reverse repo รายการอื่นได ้

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย์ (securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการ
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ด้รบัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงันี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรอืด าเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณชิย ์

1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้  

3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงนิ บัตรเงินฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัท
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง
เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
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3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีล
ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าให้ไม่สามารถบังคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี issue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและให้ยมื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

 ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้  

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ทองค า 

1.6 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.5 หรอื 1.8  

1.7 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.6 

1.8 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื 
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Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า 
derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณ ีunderlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.6 – 1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวธิีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรอื
ปัจจยัต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณ าการกระจายน ้ าหนักตามข้อ  3.2.1.1 และ ข้อ  3.2.1.2 ไม่ต้องน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน
นัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้นี้ 
หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 
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3.4 มีการแสดงดัชนีนั ้น ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค
ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคยีงกบัธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมผีลให้ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี       54 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์้างองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนด
สญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน  

        2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สินอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการ
ด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาใน
ประเทศที่มีหน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรอืที่มีการซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2      
    ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตั ิ 
    ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้  
    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร  
    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการ    
         ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย    
         คนืผูอ้อกตราสารได)้  
    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถงึ   
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         ไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม   
         โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบั 
         สากล  
2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
    2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักลา่ว    
          ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
          2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
          2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
          2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
          2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
          2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
          2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
          2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
          2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  
          ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน  
          รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
     2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้  
          2.2.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives     
                 ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1  
          2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที ่  
                  กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and    
                  Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ.     
                  ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้น   
                  หนังสอืชีช้วนดว้ย  
          2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งมขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN    
                  ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้ 
          2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้   
                  ก่อนการลงทุน  
                  2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ย   
                            ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า  
                            ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  
                  2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ค านวณ   
                            และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 
                  ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีที่เป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย  
                  ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการ  
                  อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่  
          2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูที ่   
                  น่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ ี 
                  ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  
                  2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัทีใ่ชใ้น 
                            การค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ย 
                            ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้ 
                            มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  
                  2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ส่งราคา  
                            ทีเ่ป็นมลูคา่ยุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี 
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                 ในกรณีตราสารทีก่องทุนลงทุนมสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บรษิทัจดัการจะ 
                 ปฏบิตั ิ 
                 ตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเสมอืนว่ากองทุนไดล้งทุนหรอื   
                 มไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้านัน้โดยตรง 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property  
ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้  
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ  
    1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
         1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1   
                 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
         1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้  
                 1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากบัดูแลดา้น 
                           หลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของ 
                           กองทุน CIS ตา่งประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ  
                           WFE  
                 1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ทีเ่ป็น   
                           สมาชกิสามญัของ IOSCO  
                 1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว  
                           ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุน 
                           เพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  
         1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ ทัง้นี้   
                 ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด  
         1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีาร  
                 จ ากดัการกู้ยมืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และม ี 
                 นโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุน  
                 รวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

                  1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
                                       หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใชก้บักรณี  
                                       ทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP  
                              1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
                                        หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  
                              1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  
                                        ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ใน  
                                        ทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัยส์นิที ่ 
                                        ไม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ   
                                        NAV ของ MF ดงักล่าว  
                      1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS   
                              ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็น  
                              กรณทีีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก  
                              ส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็นและ 
                              ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  
                  1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1  
                       1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS   
                                           ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
                                    1.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 
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ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ต้องเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของ
ผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคนื (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่าง ดงันี้  

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ทองค า 

1.6 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 
หรอื 1.7  

1.7 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.8 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั ้น  ทัง้นี้  ราคาของ 
Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบั
อย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุน
ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC derivatives ดงันี้ 
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2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 
ธนาคารพาณิชย์ . ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้ น ตัวแทนซื้อขาย 
derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติ
บุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแล
โดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่ เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิค้านัน้ต้องเป็น
ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบ
สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying 
หรือปัจจยัต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมีการเคลื่อนไหว
ตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกินอัตราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองค์ประกอบ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบ หรอืเป็นดชันี
ราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
ตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระจากบรษิัท 
ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอข้อมูลอย่างทนั
เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใด
หรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้า
โภคภณัฑ ์
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3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของ
สนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที ่
บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิ
เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพยีงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน 
derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรพัย์สินที่จะลดความ
เสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิัทจดัการทราบทุก
วันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้  ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ 
บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการเข้าเป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บริษัทจดัการต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่
เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation 
นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตาม
ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนั
ความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบ
ก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมี
หน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นราย
แรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์าย
นัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการใน
กลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของ
สนิทรพัย์อ้างอิงทีเ่กิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดย
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวั
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ที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรม
ของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกันความเสี่ยง 
จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่
credit derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity 
ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน  

  3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม 
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน 
บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

      ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

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

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment  
      grade แตต่ ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 
ส่วนที ่2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อก
ตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอื 
     ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอื
ผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ี
sovereign rating อยู่ในระดบั investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกูก ทีผู่้

ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
ธพ. ในประเทศไทย 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอขายหลกัทรพัย์ 

5.2.3  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะ
ตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตาม 
  กฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั 
  การเงนิ  

  5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
  5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
  5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

 สหกรณ์การเกษตร  
  5.2.3.5 บ รรษั ท ตลาดรอ งสิน เชื่ อ ที่ อ ยู่ 
            อาศยั  
  5.2.3.6 ธนาคารพัฒ น าวิสาหกิจขนาด 

  และขนาดย่อมแห่งประเทศทย  
  5.2.3.7 ธ น าค าร เพื่ อ ก า รส่ ง อ อ ก แ ล ะ 

  น าเขา้แห่งประเทศไทย  
  5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
  5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 

วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ใน
ระบบของ regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย 

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของ
บรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาด

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย
ตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  
6.4.1 เป็ นต ราสารหนี้  ที่ ผู้ อ อกจัดตั ้งขึ้น ต าม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่ างป ระเทศ หรือผู้ ออ กจัดตั ้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร 
Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment 
grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

SET ห รื อ ใ น ต ล า ด ซื้ อ ข า ย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนด
วนัช าระหนี้  ≤ 397 วนั นับแต่
วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ ี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว
ตอ้ง บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 

– 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิ

ระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะท านอง
เดยีวกบับุคคล ตาม
ขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ 
> 397 วัน  นั บ แ ต่ วัน ที่ ล งทุ น  ต้ อ งขึ้ น
ทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ regulated 
market 

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative Warrants) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ทีม่ ีIssuer Rating อยู่ในระดบั Investment grade  

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั 
Investment Grade   
6.6.1 Reverse repo 
6.6.2 OTC Derivatives 

6.7  ห น่ วย  Infra และห น่ วย  property ที่ มี ลักษณ ะ
ครบถว้นดงันี้ 

        6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน 
SET ห รือ ใน ต ล าดซื้ อ ข าย ห ลัก ท รัพ ย์
ต่างประเทศ 

        6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะ
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้ง
พืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า 
แลว้แต่กรณ ี(diversified fund)  ตาม
แนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

    6.8    หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป
ของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity 
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้ี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

    6.9    หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 
1.2 หรอืขอ้ 3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ด
ทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตาม
แนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

        หน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ)              

7 หน่วย infra หรอื หน่วย property ของกองทุนทีม่ ี
ลกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้นฐาน 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าแลว้ แต่กรณี 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ใน
กลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

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

P/N ทีน่ิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขา
ในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก 
ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมาย 
      เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์า
จากคู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities 
lending หรอื derivatives) 

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

-    อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  คงเหลอื ≤ 6
เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอื ตราสารทีม่ี

สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่MF ได้
ด าเนินการให้มีการรบัโอนสทิธิเรยีกร้องใน
ตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
หรอืมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได ้

2.2    SN (แตไ่ม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั     
        TBMA และมกีารเสนอขายตาม 
        หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
        คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ 
        ขออนุญาตละการอนุญาตให้เสนอขาย 
        ตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 
2.3    เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ ี
        ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.4    total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนน้ี แต่ไม่  
        รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน   
        ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
        2.4.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4   
                 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราสว่น 
                 การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก 
                 ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single  
                 entity limit) 
        2.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า  
                 investment grade หรอืไม่ม ี 
                 credit rating 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 
6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 :  
     อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก 
     ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity  
     limit) 
6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel 
    lII ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/ 
    หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน 
    ได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนนิงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product   
 limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
7 derivatives ดงันี้ 
 7.1   การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่ี

วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง (hedging)  
ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 7.2   การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการ
ลดความเสีย่ง non-hedging) 

Global exposure limit 

  7.2.1 กรณี MF ไม่มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น  
        จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน    
        derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

  7.2.2 กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น  
        จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน   
        derivatives โดยมลูค่าวามเสยีหายสงูสุด (value-at- 
        risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลีย้งชพี       66 

        (1) absolute VaR < 20% ของ NAV  
        (2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ  
            benchmark  
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น” หมายความว่า การลงทุน
ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex 
strategic investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
ทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic derivatives) 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III 
และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1   ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial 
liability)  ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

    ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สนิ
ทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทาง
การเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทาง
การเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการ
จดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  
เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้  บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค . ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 

หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ 

    ครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก  
    ส านักงาน  

       (1.1)  มขีนาดเลก็  
       (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
       (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน 
infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
(1) มขีนาดเลก็ 
(2) จดัตัง้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทั ้งหมดของ 
Property ที่ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของ
กองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของ
กองทุน private equity 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่
วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงาน 

ขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานตอ่ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักลา่ว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่
เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลู
เกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้
และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณจี าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้
จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

3.   ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏ  
 กรณีดังต่อไปนี้  จนเป็นเหตุให้ไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษัทอาจลงทุนใน 
 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

 (1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 
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 (2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที ่
 เกีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

 (3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

 ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 3 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม  

4. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทั
จดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงาน
เกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.   ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ  
 ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี  

2.   ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ด
ทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส าคญั  

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้
บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีล
ใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือ
กองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผู้
ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีทางเวบ็ไซต์ www.principal.th   

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพ่ือการเลี้ยงชีพเพ่ือการเลี้ยงชีพ ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพ
รินซิเพิล บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากดั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรบัคู่มือภาษีได้
ท่ีบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบตัร
ประจ าตวัของบุคคลดงักล่าวท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัน้ี เป็นเพียงการสรุปใจความส าคญัของหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อความกระชบัและเข้าใจง่าย
เท่านั้น ทัง้น้ี  ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิ
เพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected Person) และการลงทุน
ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถปุระสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัท
จดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซื้อขาย
หลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• บริษัทจดัการจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิออกเสียง และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงในหลกัทรพัย์ท่ีกองทุนรวม
ลงทุน เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าถึงและรบัทราบข้อมูลดงักล่าวได้โดยสะดวกตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดท่ี website ของ
บริษทัจดัการ www.principal.th  ทัง้น้ีผู้ลงทุน สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือกองทุนรวมได้จาก website ของบริษทัจดัการข้างต้น 

• กองทุนรวมอาจ/หรือ มีการกระจุกตวัของการถือหน่วยการลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ท่ีถือหน่วยการลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลผ่านเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ(www. principal.th) 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

• บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติม
จากผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ี
หน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้
มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธรุกรรมของลูกค้าเดิม และ
การทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.principal.th/


 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


