
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 18 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2566

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์อิควิต้ี 
Principal Enhanced Equity Fund (PRINCIPAL EEF) 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเมื่อเหน็ว่ำกำรลงทุนใน
กองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของตนและผู้ลงทนุยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได ้

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ใน
หนังสือช้ีชวน 

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ซ่ึงมีเงื่อนไขกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกนั ผู้ลงทุนควร
ศึกษำข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อนท ำกำรลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เพือ่แสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวมน้ีมีควำม
เส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสูงและ  รบัควำมเส่ียงได้สูงกว่ำผู้ลงทุน
ทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนรวมน้ีไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีมี
ค ำสัง่ไว้ 

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่
สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท ำให้บริษทัจดักำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจดักำรมีควำมเส่ียงทำง
กฎหมำย ควำมทเส่ียงด้ำนภำษี หรือควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมำย Foreign Account Tax Compliance 
Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอ่ืนทัง้ในและต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต และ
เมื่อมีขอ้สงสยั ให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เขำ้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงมุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบั
รองถึงควำมถกูต้องของข้อมูลในหนัสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำยนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1.   ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

 

 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ อคิวติี้ 

Principal Enhanced Equity Fund (PRINCIPAL EEF) 

ประเภทโครงกำร กองทุนรวมตราสารทุน  

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-D) 

• ชนิดสะสมมลูค่า  (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL EEF-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-X) 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด ส าหรบัการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ได้เปิด
ให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

นโยบำยกำรลงทุน 

 

กองทุนมนีโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลใหม้ี net exposure ในตราสารทุนของบรษิทัจดทะเบยีน โดย เฉลี่ย
ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิและ/หรอื หลกัทรพัย์ของบรษิัททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่วนทีเ่หลอื
จะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น และ/หรอืหน่วย private equity หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ท ังนี้ สดัส่วนการลงทุนขึ้นอยู่
กบัการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนัน้ๆแล้วแต่กรณี  

นอกจากนี้ บรษิทัจดัการยงัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เมื่อ
ไดร้บัความเหน็ชอบ จากส านักงาน ก.ล.ต. และกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึง่
พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทาง ราคา
หลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นตน้ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่จ่าย 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล                   : จ่าย 

ชนิดสะสมมลูค่า       : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั      : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ      : ไม่จ่าย 

  

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 

ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

  ครัง้แรก ครัง้ถดัไป 

มูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรสัง่ ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดจ่ายปันผล 
ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

1,000 
1,000 
1,000 
50,000,000 
1 
1 

ไม่ก าหนด 
ไม่ก าหนด 
ไม่ก าหนด 
ไม่ก าหนด 
ไม่ก าหนด 
ไม่ก าหนด 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วันท่ีได้ร ับอนุมัติให้จัดตัง้
และจดักำรกองทุนรวม 

2 มถิุนายน 2548 

วัน ท่ีจดทะเบียนกองทุน
รวม 

19 กรกฎาคม 2548 
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2. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนประเภทตราสารทุนและมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจำกเงินลงทุน 

•    ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุน 
และท าใหข้าดทุนได ้

•    เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล ทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และสามารถรบัความ
เสีย่งของตราสารทุน และตราสารหนี้ โดยเข้าใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้กองทุนแบ่งชนิด
ของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา  
เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-D): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบั
รายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาส
ใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-I) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิด
โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษตีามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-C) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/
สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคคล และผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรมป์ระกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจาก
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) (บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิส าหรบัผู้ลงทุน
ประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเท่านัน้) 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL EEF-X):เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บรษิัทจดัการเดยีวกนัเป็นผู้รบัผดิชอบในการด าเนินการ 
อาท ิกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 
และปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด ส าหรบัการ
เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั บรษิัทจัดการจะตดิประกาศรายละเอียดล่วงหน้าผ่านทางเว็บ
ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 

•    ผูท้ ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน
ตราสารหนี้ทัว่ไป 

•    เหมาะกบัผูล้งทุนทีม่องเหน็ถงึโอกาสทีด่ขีองการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีอ่อกโดยบรษิทั ซึง่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและสม ่าเสมอในระยะยาว แก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน 

•    ผูล้งทุนทีค่าดหวงัโอกาสรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด ทัง้นี้ โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 
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4.    จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 

•     จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 5,000 ลา้นบาท  

5.    รอบระยะเวลำบญัชีของกองทุน 

•   วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 

•   วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2549 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio  
Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์
อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งจาก
การลงทุนในตราสารดงักลาว ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถงึประสบการณ์ การลงทุน
วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง 

  7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%): 100.00 

  9.   กำรขำย กำรรบัซ้ือคืน และกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
         9.1  กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

•   กองทุนรวมทีม่วีธิกีารขายและรบัซื้อคนือย่างไร 

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าขึน้ต ่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ราคาหน่วยลงทุนจะมคี่าเท่ากบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนต่อหน่วย  ดงันัน้จ านวนหน่วยลงทุนที่ผูล้งทุนจะได้เมื่อสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนจะค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนต่อหน่วย 

บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งต้นใหก้บัผูล้งทุนบางรายได ้โดยบรษิทัจดัการไม่
จ าเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ใชส้ าหรบัการส่งเสรมิการขายเท่านัน้ 

ทัง้นี้ ท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• บรษิทัจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 

ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์(02) 686-9500  โทรสาร (02) 657-3167 

เวบ็ไซต ์ www.principal.th 

วิธีกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน และช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน 

•  ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื 

ได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อม
ช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบั ในกรณีทีท่่านช าระเงินค่าซื้อเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ โดยเช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัที่ที่
ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซิเพิล จ ากัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศพัทข์องท่านลงบนดา้นหลงัของเชค็ หรอืดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง  
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่น
ใดทีจ่ะก าหนดต่อไป  

•   ท ารายการดว้ยตนเองผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ต 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่ื่นค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืและ
ได้รับชื่ อผู้ ใช้และรหัสผ่ านส าหรับ ใช้บริการดังกล่ าวแล้ว สามารถเข้าสู่ ระบบการซื้ อขายผ่ านทาง website 
“www.principal.th” ไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

-  กรณีทีผู่ล้งทุนช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนดผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตอ้งท ารายการสัง่ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. 

บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงั
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถึงบรกิาร
ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย 

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการ (www.principal.th) 

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

  9.2  กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายและเปิดให้มกีารขายคนืหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และท่าน
สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าสัง่ขายคนืใหค้รบถว้น 

• ท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

การท ารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ส าหรับสิ้นวันท าการซื้อขายนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวันหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขาย
ถดัไป ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ส าหรบัสิ้นวนัท าการซื้อขายถดัไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ 

•  กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
 ดงัตอ่ไปนี้    

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่
ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็น
ตน้ 
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(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” ขอ้ 19 “การไม่
ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” ในรายละเอยีดโครงการจดัการ 

(5) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่
บรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหา
ในการบรหิารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าบรษิัทจดัการไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้นทัง้นี้ เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ
กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(6) กรณีที่มผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน ตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์
หรอื ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูล
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง 

(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

ทัง้นี้ การเลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืขา้งต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการและหลกัเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สินของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะไม่ขาย ไม่
รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอื
จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามทีร่ะบุใน
รายละเอยีดโครงการและหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค า
สัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกนิ 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

    9.3  วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการได ้
ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าสัง่ท ารายการใหค้รบถว้นโดยระบุชื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่อ้งการจะ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง 

• ท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้ือเป็น
รายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยดุท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 

              ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

• ท่ำนจะได้รบัเงินปันผลหรือไม่และมีข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน? 

 บรษิัทจดัการจะด าเนินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดที่มกีารจ่ายเงนิปันผล โดยจ่ายจากการเพิม่ขึ้นใน  
 สนิทรพัย์สุทธจิากการด าเนินงาน เมื่อกองทุนมกีารเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานในงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้   
 (Realized Gain และ/หรอื Unrealized Gain) โดยจะจ่ายเงนิปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และไม่ต ่ากว่า 90% จากการเพิม่ขึน้ใน  
 สนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนินงานในส่วนทีเ่กดิจากรายไดเ้งนิปันผล (หกัค่าใชจ้่ายตามสดัส่วน) ในงวดบญัชนีัน้ ทัง้นี้ตามทีบ่รษิทั  
 จดัการพจิารณาเหน็สมควร 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่จ่ายเงนิปันผลในกรณีดงัต่อไปนี้ 

- เงนิปันผลต่อหน่วยทีบ่รษิทัจดัการค านวณไดม้คี่าต ่ากว่า 0.10 บาทหรอื 

- เมื่อน าเงนิปันผลตอ่หน่วยลงทุนทีจ่ะจ่ายในงวดบญัชนีัน้มาหกัจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัสิน้งวดบญัชนีัน้ แล้วมผีลท าให้
มลูค่าหน่วยลงทุนภายหลงัหกัเงนิปันผลต่อหน่วย มมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย 

 10.  กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้
ในกรณีดงัต่อไปนี้  

(1)   บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(2)   มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง
ตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)   มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจาก 
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ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิัทจดัการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 
วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1)  ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่ง
ของตวัแทนสนับสนุนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

(2)  แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐาน
การได้รบัความเห็นชอบหรือการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(3)  ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และ
มผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะต้องช าระเงนิ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจงึช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป  

11.  กำรไมข่ำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

11.1 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการอัน
เนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดย
พลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ให้เปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการ
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการ
สดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
อาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มี
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. กำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรอืขำยคืนหน่วยลงทุน (ตำมสน.87/2558 ข้อ 30) 

• เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่ อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วนัท าการ
ติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนออกไปได ้

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทำงผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลคำ่หน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกีย่วกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) มลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ใหป้ระกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนของวนั
ดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 
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3. วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว่้าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั โดยให้
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

• ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 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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ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ อคิวติี ้มนีโยบายเน้นการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุน ดงันัน้มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ กนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน อนัไดแ้ก่ 

1.      ระดบัควำมเส่ียงของกองทุน 

         กองทุนมคีวำมเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

 

ประเภทของควำมเส่ียงในกำรลงทุน แนวทำงกำรบริหำรเพื่อลดควำมเส่ียง 

2. ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) กองทุน
เปิด พรนิซิเพลิ เอ็นแฮนซ์ อิควติี้ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามญั
ของบรษิัททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งจะประกอบดว้ยหลกัทรพัย์ที่
อยู่ในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งในการด าเนินงานของแต่ละธุรกิจก็มีความเสี่ยง
แตกต่างกันไป ท าให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรพัย์
ของธุรกิจนัน้ๆ ได้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการด าเนินงานของบรษิัทผู้
ออกตราสาร ซึง่ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล รวมถงึราคาซื้อ
ขายหุน้ของบรษิทันัน้ๆ 

บรษิัทจดัการจะจดัให้มกีารติดตามสถานการณ์ตลาด 
และปัจจยัต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
หลักทรพัย์หรอืตราสารรายตวัเพื่อน ามาพิจารณา
วางแผนการลงทุนของกองทุนต่อไป 

3. ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit 
Risk) กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุ้นสามญัของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัย์ นอกจากนี้กองทุนยงัอาจลงทุนในตราสารประเภทอื่นๆ  เช่น  ตรา
สารหนี้   ท าให้กองทุนอาจได้รบัความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค ้า
ประกนัตราสารที่กองทุนไปลงทุนจะปฏิเสธการ  ช าระเงนิ หรอืไม่สามารถช าระ
คนืเงนิต้นและดอกเบี้ยไดต้ามทีก่ าหนด ดงันัน้ ก่อนการลงทุนบรษิทัจะพจิารณา
หลกัทรพัย์ทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนว่ามคีวามเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้
ของผูอ้อกตราสารมากน้อยเพยีงใด  

บ ริษั ท จั ด ก า ร จ ะ วิ เค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ าพ แ ล ะ
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร  
โดยพจิารณาคดัเลอืกตราสารที่ได้รบัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ ในระดับที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) และทบทวนฐานะทางการเงนิ
และความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจ า
สม ่าเสมอ  หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั  
ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาปรบัเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

4. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) เป็น
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาของตราสารทีก่องทุนลงทุนที่
เกดิจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิและ
การเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ เป็นตน้ ซึง่เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบ
ต่อราคาของตราสารทีก่องทุนไดล้งทุน  

บรษิัทจดัการจะจดัให้มีการติดตามระดบัความผนั
ผวนของตราสารทีล่งทุนอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ 
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง แ ล ะ ส ม ่ า เส ม อ   ห าก มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั ผูจ้ดัการกองทุนจะมี
การปรับลดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

5. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)  
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนตอ้งการขายตราสารแต่ขายไม่ได ้หรอืขาย
ไดแ้ต่ไม่ไดร้าคารตามทีก่ าหนดไว ้อนัเนื่องมาจากความตอ้ง 
การของผูล้งทุนในการซื้อหรอืการขายตราสารทีก่องทุนลงทุนเป็นต้น 

บรษิทัจดัการไดล้งทุนในหลกัทรพัย์ทีม่มีูลค่าตลาด 
(Market Capitalization) ที่ซึ่งมีความสามารถใน
การไถ่ถอนได้อย่างสะดวก รวมทัง้มีการกันเงิน
ส ารองไว้ในจ านวนที่เหมาะสม เพื่อให้มีความ
คล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
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เครือ่งมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมอืกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ดงัน้ี 

 1. เครื่องมือกำรก ำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 

1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจัดการจะพจิารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบรษิัทจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้
ขอ้มูลประมาณการภายใต้ข้อเทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่ เกี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิที่ลดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายใน
การรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษี
และหรอือากรแสตมป์ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณา
ใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่
ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิ
อตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่
ไดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อ
หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บ
ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.
และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่
กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่
มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลคา่การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
เขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. กำรก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ำกดัในกำรรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน จะต้องแจ้งบรษิทัจดัการ
ล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

 หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืน
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มกีารใช้ Notice period และมเีหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมอือื่นด้วย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสัง่ที่ได้
จาก 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 ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อ
สภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน Notice 
period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 
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2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตาม
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิทัง้หมด
ของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  
ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการ
ขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรร
หน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่า
ขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-
หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได ้ซึ่งจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ 
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นได้
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี้  ในกรณีที่ไม่
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สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่
ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มกีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิ
โดยบรษิัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อ
ขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพ
คล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหน้ีหรือตรำสำรท่ีลงทุนขำดสภำพคล่อง
หรือไม่สำมำรถขยำยได้ด้วยรำคำท่ีเหมำะสม (Side Pocket) 

รายละเอียดเพิม่เติม : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่
สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน โดย
บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที ่สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย และกองทุ นรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและ 
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

        (3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

   (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จัก ลูกค้า และตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู กค้าได้ใน 
  สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่ นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระ
ราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดส้่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกต้อง 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่เติม เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิีการแจง้ และ/หรอืการด าเนินการใดๆ 
เพื่อเป็นหลักฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการ
แกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

2. เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงราย
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างเสรทีัง้นี้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบค าขอโอน
หน่วยลงทุนตามที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รบัโอน และได้ยื่นค าขอ
ดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้ช าระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนหน่วยลงทุน และ
ผูโ้อนหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนกต็่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

4. ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดัในกำรใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่ำอำจจะเกิดขึ้น 

• ไมม่กีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก 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 
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7. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล ำเนำเพ่ือกำรวงทรพัย ์ส ำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มภีมิูล ำเนำในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการ
เป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

       1.    รำยช่ือคณะกรรมกำร 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รำยช่ือผู้บริหำร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ช ู                     ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธรุกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและกองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์              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 ำนวนกองทุนรวม และมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 66 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 71,697,139,337.63 บาท 

  4.    คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

          5.  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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. ไทย  
                                                   พาณิชย ์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 

• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน  

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

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

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

• คณุชำตรี 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 ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.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) 
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พ.ศ. 2555 - 2557  นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

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

• คณุสิทธิกำรย ์พงษ์พฒันศึกษำ, 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 ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 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 

พ.ศ. 2557 - 2560                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสกิร จ ากดั 

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

•   คณุปฐมพงษ์ เรอืงคณำรกัษ์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2558                      ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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       

        6.   ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์: (02) 470 5920 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 
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9.   รำยช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645-0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้  
      ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 
2564 - 30 มิ.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 
2563 - 30 มิ.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค. 
2562 - 30 มิ.ย. 2563 

เกบ็จริง เกบ็จริง เกบ็จริง 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได*้** 

(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 
-ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
-ชนิดผูล้งทนุพเิศษ 

 
 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
 

0.589 
0.043 

 
 

0.588 
0.043 

 
 

0.5823 
0.055 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
-ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
-ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.49 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ไม่ม ี
0.482 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.481 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.4751  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
-ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
-ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.06 

 
ไม่ม ี
0.043 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.043 

 
ไม่ม ี
0.043 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.043 

 
ไม่ม ี

0.0429 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.0428 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
-ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
-ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุพเิศษ1) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.13 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 
ไม่ม ี
0.064  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.064  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.0643  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.0122 

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 
-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.004 0.004 0.0076 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 0.003 0.0044 
o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.001 0.001 0.0032 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด***  
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได้) 
-ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
-ชนิดผูล้งทนุพเิศษ 

 
0.593 
0.047 

0.592 
0.047 

0.5899 
0.0626 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.37 0.33 0.82 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
                 ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนจะ   
                 ค านวณเป็น % ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

1) หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ ยกเวน้ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัที ่3 ก.พ.63 เป็นตน้ไป 
 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรยีกเกบ็จำกผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ (เกบ็เขา้กองทุน) ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 0.22 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 99.19 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขำดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน  
-ชนิดจ่ำยเงินปันผล : ร้อยละ -46.50   
-ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ : ร้อยละ -37.85  
  

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน  2565 

    

มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
(บำท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร         308,363,349.00   12.63  

  หมวด พาณิชย ์         248,705,723.20   10.18  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง           89,131,950.00   3.65  

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์           91,380,400.00   3.74  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค         573,246,688.80   23.47  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์           94,766,387.00   3.88  

  หมวด อาหารและเครือ่งดื่ม         136,557,430.00   5.59  

  หมวด การแพทย ์         111,649,150.00   4.57  

  หมวด วสัดุอตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร             6,669,216.00   0.27  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร         140,823,180.00   5.77  

  หมวด ประกนัภยัและประกนัชวีติ           19,215,350.00   0.79  

  หมวด สื่อและสิง่พมิพ ์           17,425,821.00   0.71  
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  หมวด บรรจุภณัฑ ์           60,650,622.00   2.48  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์           55,652,050.00   2.28  

  หมวด บรกิารเฉพาะกจิ           13,388,300.00   0.55  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์         125,727,819.60   5.15  

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ             7,695,600.00   0.32  

  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส ์         219,714,345.00   9.00  

  หมวด ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญั             2,986,212.39   0.12  

 เงนิฝากธนาคาร          116,155,375.44   4.76  

 เงนิฝากบรษิทัหลกัทรพัย ์  5,697,538.26  0.23 

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่  100,435.00   0.00  

 หนี้สนิอื่น  (3,715,147.78)  (0.15) 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ        2,441,987,794.91    100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 

มูลคำ่ตำม   

รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
  

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 121,852,913.70 4.99 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้  
  

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA 116,150,543.22 116,155,375.44 

2 เงนิฝากบญัช ี บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ จ ากดั 
(มหาชน) 

- - NA 5,696,133.66 5,697,538.26 

 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    

 

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2565 

นับจำกวนั
เร่ิมโครงกำร 

(19 ก.ค. 2548) 

ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงั 

3 เดอืน 

(25 มี.ค. 65) 

6 เดือน 

(24 ธ.ค. 64) 

1 ปี 

(25 มิ.ย. 64) 

3 ปี 

(28 มิ.ย. 62)  

5 ปี 

(30 มิ.ย. 60) 

10 ปี 

(29 มิ.ย. 55) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท)        

  ชนิดจ่ายเงนิปันผล 23.8348* 24.7645 24.0786 23.8275 26.4308 24.8755 17.6885 

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 24.7168* 25.6437 24.8996 24.0355 N/A N/A N/A 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ 
อคิวติี ้ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

7.95% -4.96% -2.25% 1.82% -1.97% 0.74% 5.52% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 8.76% -6.81% -3.83% 1.52% -0.28% 6.66% 3.53% 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ 
อคิวติี ้ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

-0.40% -4.84% -1.98% 2.38% N/A N/A N/A 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 1.68% -6.81% -3.83% 1.52% N/A N/A N/A 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน 

 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%): 100.00 

 *  NAV ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2565 
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ภำคผนวก 1 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

1.1. วธิีการขอรบัหนังสือชี้ชวน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และวนัเวลาท าการเสนอขายหน่วย
ลงทุน 

1.1.1 วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน  
ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ อคิวติี ้สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชีช้วน
ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ 

1.1.2 วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะท าการเปิดให้มกีารจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เอ็นแฮนซ์ อิควติี้ ในวนัท า
การของบรษิทัจดัการ ตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม ถงึวนัที ่13 กรกฎาคม 2548 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึเวลา 
16.00 น. และระหว่างเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวนัที่ 14 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเป็นวนัเสนอขายหน่วย
ลงทุนวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก  

1.2. วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

1.2.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอื
ตวัแทน (ถ้าม)ี ไดต้ามวนัและเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวน โดยจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่า
ไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก ซึง่เป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

(2) ผู้สัง่ซื้อจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บริษัทจัดการ ผู้จัด
จ าหน่าย (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี และกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และใบ
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถ้วนชดัเจน 

(3) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบัญชกีองทุน และ/หรอื บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบรษิัท
จดัการจะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

1.3. การรบัช าระและการเกบ็รกัษาเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์
หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัที่ทีส่ ัง่ซื้อและ
ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จ ากัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศพัท์ของผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

กรณีสัง่ซื้อดว้ยวธิอีื่นที่มใิช่เงนิสด ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ให้บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ก่อนระยะเวลา
การเสนอขายครัง้แรกจะสิ้นสุดลง ซึ่ง “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” เป็นบญัชกีระแสรายวนั มี
ดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  สาขาสลีม  เลขทีบ่ญัช ี118-3-25977-7 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร  เลขทีบ่ญัช ี101-3-01170-3 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาสวนพลู  เลขทีบ่ญัช ี064-1-06299-5 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ อคิวติี ้     29 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร  เลขทีบ่ญัช ี170-6-01355-8 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ส านักงานใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี0-800464-153 

(2) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อแล้ว บรษิัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรอืตวัแทน (ถ้ามี) จะออกส าเนาใบค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้น
วนัที่ส ัง่ซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท า
การทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีทีว่นัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดน้ัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาทีล่่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขาย
ไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(4) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็ค่า จะหกัลบหนี้
กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เว้นแต่ผู้ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ที่บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้
กนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ไดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้วจะเพกิ
ถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้แต่จะได้รบัอนุมตัจิากบรษิัทจดัการ
เป็นกรณีพเิศษ 

(6) บรษิัทจดัการจะน าเงนิที่ไดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อ
การน้ี ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

1.4. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อและไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงนิที่บรษิัทจดัการได้รบั
ช าระบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่ได้รบัช าระเป็นเกณฑ์ ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วย ลงทุนของโครงการตามที่ได้รบั
อนุมตัจิากส านักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “จองซื้อก่อนไดก่้อน” ตาม
วนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วย
ลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อให้แก่ผู้ซื้อทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีทีม่ ีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานในวนัท าการถดัจากวนัที่มผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
เกินจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยงัไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็ตาม โดยบรษิัทจดัการจะปิด
ประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
สัง่ซื้อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนั
ท าการถดัจากเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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1.5. การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า
บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนั
ท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง 
ส าหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะ
น ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุตโิครงการหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายเน่ืองจาก 

ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนได้ถงึ 35 ราย หรอืขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย 
แต่มมีลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมดต ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็น
เช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะ
ช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่
ส านกังาน จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

1.6. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

(ก) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใด
กรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งอาจมผีลท าให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนราย
นัน้ ๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุน
ดงักล่าวถอืหน่วยลงทุนมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

(2)  กรณีค าสัง่ซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิล าเนาหรือถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่า
มากกว่า 10 ลา้นบาท หรอืเป็นผลใหผู้ล้งทุนดงักล่าวถอืหน่วยลงทุนมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท 

(3)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. 

(4)  กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(5)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6)  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร 
เช่น ในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี้
เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรอืความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(7) กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด
เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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(ข)  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ 
วธิกีารเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

1.7. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยมบีญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการมาก่อนจะตอ้งเปิดบญัชี
กองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน และ/
หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบส่งใหบ้รษิทัจดัการ หรอืตวัแทนจนครบถว้น 

เอกสารประกอบการเปิดบญัช ีมดีงันี้ : (บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ตามที่
เหน็สมควร) 

กรณีบุคคลธรรมดา 

(1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง หรอื 

(2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และทะเบยีนบา้น พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(3)  ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร และ/หรอื 

(4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษอีากร พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

กรณนีิตบิุคคล 

(1)  ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(2)  ตวัอย่างรายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอืผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(4)  หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอื
รบัรองกระทรวงพาณิชย ์

(5)  หนังสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  ส าหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(6)  เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

2.  รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :   ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า :    ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :   ม ี

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม :   ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ:   ม ี

บรษิทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไป
ตามทีก่ าหนดในขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

 1)   บรษิทัจดัการ 

 2)   ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 3)   ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

 4)   อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวิธกีารอื่น ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
เปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อื
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หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th)  

2.1. วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และ/
หรอืสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

2.2. วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1 การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากทีม่กีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแลว้ บรษิทัจดัการจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วย
ลงทุนทีผู่ซ้ื้อจะไดร้บั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

บวกดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

2.2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

  2.2.2.1 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
(ถา้ม)ี   ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสัง่ซื้ อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนได้  โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผู้
ลงทุนจะตอ้งช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี หรอืสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 
โดยไม่ก าหนดจ านวนขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผูล้งทุน ผูล้งทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
มูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้น
ให้กบัผูล้งทุนบางรายได้ โดยบรษิทัจดัการไม่จ าเป็นต้อง ประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้นี้ ใชส้ าหรบัการส่งเสรมิการขายเท่านัน้ 

(2) ผู้สัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บรษิัท
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนเอง 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ซื้อพรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คืนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได้ ผู้
ส ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
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หรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรอืข้อมูล
ตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบับ และบรษิัทจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/
หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืได้แจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนสงวนสทิธิที่
จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การรบัช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สัง่ซื้อสามารถช าระค่าเงนิซื้อหน่วยลงทุนครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซื้อ โดยช าระ
เป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือค าสัง่หักบัญชีธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่
บรษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซิเพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศพัทข์องผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อ 
และเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เติมบญัชจีองซื้อหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดที่จะ
ก าหนดต่อไป  

(2)  กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด เงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ หรอืผ่านระบบบรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพท์ หรอืผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบ็งกิ้ง หรอื Bill Payment ของ
ธนาคารที่บริษัทจดัการก าหนด หากการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 
15.30 น. ในวนัท าการซื้อให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ  สิ้นวันท าการซื้อนั ้น ซึ่งเป็นราคาที่ร ับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท า
การซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะคิด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อให้ถือเป็น
รายการของวนัท าการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท า
การซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดแ้จ้ง
การเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(3) ผูล้งทุนทีป่ระสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้อง
ยื่นหนังสอืยินยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก (ระบบ ATS)  (ถ้ามี) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุน หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดังกล่าวกับ
ธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทราบทาง
ไปรษณียห์รอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 
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กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลยีร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัท า
การซื้อให้ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้
ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิัท
จดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัท า
การซื้อให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณ
ได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งบริษทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดแ้จ้ง
การเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(4) ในกรณีที่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือ
ว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่สามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ วนัสิน้ท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได้ 

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเตม็ค่า จะ
หกักลบลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมภายใต้การบรหิารจดัการของบริษัทจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

อนึ่ง ผูส้ ัง่ซื้อทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตาม
จ านวนแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการซึ่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณา
ของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณ ี

(6) หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดร้บัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้ อแล้ว บริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบส าเนาค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือ
ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท า
รายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

  2.2.2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอก
แบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อ
ขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ทีบ่รษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 
(ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน
ให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ 

(2) ในการเข้ามาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการครัง้
แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่าน
ใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผู้ถือหน่วยจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้ อขายหน่วยลงทุนทาง
อนิเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการไดโ้ดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง website 
“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพนับาท) 
ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก  และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด  ซึ่งเป็นมูลค่าที่
รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท า
รายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชีเงนิฝาก  (ระบบ ATS) และ/หรอื
วธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด  ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อขาย
ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็น
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณ
ได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขายถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน และได้หลกัฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
ของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) กรณีช าระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) ที่ระบุไว้ในแบบค าขอใช้
บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)  หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัท
จดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ
นัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากับภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรือ
ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธีการอนัสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท า
รายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทั
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จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน 

  2.2.2.3 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ี่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บรกิารผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัท
จดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พร้อมส าเนาบัตรประชาชน รวมทัง้
หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิาร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ  

(2)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-6869595 ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง   

(3)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของ
บรษิัทจดัการจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท ส าหรบัการ
สัง่ซื้อครัง้แรก (หนึ่งพนับาท) และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่
รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท า
รายการตอ่วนั  

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอื
วธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน  

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวนัท าการซื้อขาย
ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ 
สิน้วนัท าการซื้อขายถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีก
เกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิที่ส ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อ (ระบบ 
ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ถ้าม)ี หากเงนิใน
บญัชไีม่เพยีงพอ บรษิัทจดัการจะยกเลิกค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจาก
บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 
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(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจดัส่งหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากับภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือ
ข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยนัการท า
รายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีง
เอกสารการบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทั
จดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการที่
สมบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดจากระบบการใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้ือหน่วย
ลงทุน 

  2.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะท าการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัท าการถัดจากวนัที่มีการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่สัง่ซื้อ และได้ช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้ 

ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุไวใ้นใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิที่บรษิทัจดัการไดร้บัช าระ  บรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเวน้ 

- ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให ้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการจดัการกองทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีดงักล่าวบรษิทัจดัการ
จะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อโดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
เตม็ตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อพรอ้มกนั และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

- ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร 
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแตบ่างส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผัน
ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะ
เพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
เสรจ็สิน้การค านวณดงักล่าว 

  2.4. การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า
บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจาก
วนัท าการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นั
เนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี
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นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั 
สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบีย้และ/หรอืผลประโยชน์อื่นทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการ
จะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจดัการ และ
ส านกังาน   

  2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาปฏิเสธ  และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

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

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มูลที่บรษิทัจดัการได้รบัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ หรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิัทจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” 
ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ข้อ “การหยุด
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ 24 “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีที่มูลค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร 
เช่น ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีที่
บรษิัทจดัการเหน็ว่าบรษิัทจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
หรอืเป็นธรรม เป็นต้นทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนผูถ้ือหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอื
ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

ข) บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
(www.principal.th) 

ค) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษาเข้าใจ และยินดทีี่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด วธิีการ
เงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการ 

  2.6. การขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูจ้องซื้อจะต้องเปิดบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิัทจัดการ โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี
(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนิตบิุคคล  
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(ก) ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลง
นาม 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกต้อง  

(ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มอี านาจลงนามที่ระบุใน
หนังสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไดส้่งเอกสารค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ีให้แก่บรษิทั
จดัการทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับ
เอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งเอกสารเพื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสาร
ที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้
ด าเนินการตามข้อมูลทีไ่ด้รบัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้
จองซื้อไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่น
นัน้แลว้ 

หากขอ้มูลทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บั
การแกไ้ข หรอืยนืยนัจากผูจ้องซื้อ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร  บรษิัทจดัการก าหนดให้ผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ถือ
หน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงนิปันผล รวมถึงเงนิทีไ่ดจ้าก
การขายคนือตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี  จะต้องเป็นผูถ้ือหน่วยที่มชีื่อในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มผีู้ถือ
หน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะด าเนินการจดแจง้ชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกราย
นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิด
บญัชรี่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิัทจดัการจะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ถ้าม)ี เข้าบญัชเีงนิฝากตามที่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทุกรายนัน้ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนุมตัิการ
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้ก าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการ
พิสูจน์ทราบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไขการลงนาม
ในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น  บรษิัท
จดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั    

ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
ทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความ
จ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแลว้ 

2.7. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

          3.   รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ม ี

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการได้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิกีารตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด โดยจะต้องเป็นกองทุนทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้
ชวนว่าสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนต่าง ๆ 
นัน้ จะตอ้งเป็นตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

  3.1 เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

3.1.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิด
ต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ที่อยู่ภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ โดย 

บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิดตน้ทางไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใชร้าคาขาย ราคารบัซื้อคนื และเงื่อนไข 
ตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรอืหนังสอืชี้ชวน ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3.1.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้ใน
กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางที่ดี
ต่อกองทุนเปิดและผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ บรษิัท
จดัการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

3.1.3  ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทางในวนัท าการ
ก่อนหน้า จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อกองทุนเปิด
ปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

3.1.4  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิีการ และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน และถอืว่าได้รบัความ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

  3.2  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

•  ส าหรบัการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถท าการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้ามี) ไดทุ้ก
วนัท าการ โดยการท ารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
หลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถอืเป็นการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวนัท าการ
ซื้อขายถดัไป 

•  ส าหรบัการการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตหรอืระบบโทรศัพท์อัตโนมตัิ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถท าการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยการท ารายการสบัเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต.แล้วโดยจะ
ตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
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  3.3  ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลี่ยนการ
ถือหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รบัการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการ
ค านวณ ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ณ  สิน้วนั
ท าการรบัซื้อคนืทีบ่รษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี หกัดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

(2)  กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิน้วนัท าการขาย
ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รบัค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี บวกดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์

  3.4  ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ “ค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  3.5  วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

3.5.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงันี้ 

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอรบัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบรบัค าสัง่สับเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุชื่อ
กองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิ 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกแนวทางใด
แนวทางหนึ่งใน 2 วธิ ีดงันี้ 

• ระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 

• ระบุเป็นจ านวนเงนิ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทุน หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

ทัง้นี้  บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสัง่
สบัเปลีย่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  บรษิัทจดัการ หรอืนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวนัท าการถดั
จากวนัทีร่ายการสบัเปลีย่นนัน้เสรจ็สมบูรณ์แลว้ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่สัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการ
ดงักล่าวนัน้ บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ท ารายการจนเสร็จสิ้น
สมบูรณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

(4)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุน
พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทาง
โทรสาร และ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่ง
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ตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่
วนัทีม่กีารส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หาก
ปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทั
จดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 

  3.5.2  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบรษิัทได้
ตลอด 24 ชัว่โมง โดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ โดยใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ปฏิบัติตามขัน้ตอนตามที่ก าหนดไว้ในระบบการซื้อขายดังกล่าว และปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้ใส่รหสัผ่านเพื่อยนืยนัความ
ถูกตอ้งเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์ 

(2)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน มากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3)  เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วย
ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการ
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก
ระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  3.5.3  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัท
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2686-9595 และให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอนการท ารายการทีไ่ดร้บัฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรอืที่ระบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ และต้องปฏบิัตจิน
ครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้กดยืนยนั
ความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์ 

(2)  ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงินที่ต้องการสบัเปลี่ยนมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมด
เท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 
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(3)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้้างองิได ้

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วย
ลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี /และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีาร
อนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาด
จากระบบการให้บรกิาร บริษัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวให้แล้ว
เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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ภำคผนวก 2 

      ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรอืลักษณะของ
หลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่น และหากบรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
โดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้  ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคณุสมบติัของตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไป 

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที่ 2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภท
ของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที่
ครบถว้น ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการให้
มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถงึได้
เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะทอ้นมูลค่ายุติธรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวต้องมี
การรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

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 การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

 2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    
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 2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ ต้องเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิทีส่ามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไวใ้นหนังสอื
ชีช้วนดว้ย 

 2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมขี้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมอื ผู้ออก SN ต้องยนิยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

 2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้
ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ให้ผูอ้อก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที่ 15 และวนัสุดท้าย
ของแต่ละเดือน  ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ให้ค านวณและแจ้ง
มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ให้ผูอ้อก SN ค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

 2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัตอ่ไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1  ใหผู้้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกดิจากวธิีการค านวณ เดียวกบัที่ใชใ้น
การค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวนัที่ 15 และวัน
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและ
แจง้มลูค่ายุตธิรรม ภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2   ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN สง่ราคา
ทีเ่ป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

            3.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

     ทรพัยส์นิที ่บลจ. จะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้ 

3.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

3.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการ
ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได)้  

3.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวต้องอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่
จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

3.4 ในกรณทีีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าว   
     ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
     3.4.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
     3.4.2 ธนาคารออมสนิ  
     3.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
     3.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
     3.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
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     3.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
     3.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
     3.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 3.4.1 - 3.4.7  
     ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน    
     รวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

                         3.5 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

3.5.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั Underlying ของ Derivatives    
        ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 

3.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้
ชวนดว้ย 

3.5.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN   
        ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

3.5.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN    
        ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

 3.5.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ย  
 ของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้ 
 มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

 3.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN    
 ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

  3.5.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูที่
น่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

3.5.5.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการ
ค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของ
แต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

3.5.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN    
ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงับรษิทัจดัการทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

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  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บั
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
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1.1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.3  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร ์ 

 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่
1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก 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 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (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 โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2 B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศกูุก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 
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2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็น
ตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E P/N หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขีอ้มูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีcredit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีcredit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่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 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ 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 ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ
ผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  

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

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรพัย์ หรอืตราสารตาม 
Reverse Repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

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

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิัทจดัการ
ต้องเรียกให้คู่สญัญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรพัย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า 
Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อและทรพัย์สินที่
โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มูลค่าหลักทรพัย์หรอืตรา
สารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 
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4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมีการก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน
สัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่ส ัญญา (Counterparty Risk) แล้ว 
บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ที่กองทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถึงวนัที่มกีาร
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี
อยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมที่เกดิจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของ
คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำร
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย ์

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. หลักทรพัย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรพัย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรพัย์ของศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ 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 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัท
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 
วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
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3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating 
ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มรีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มนีโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิีอื่นซึ่งจะมี
ผลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 ห้ามน าหลกัประกนัตาม 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 หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

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

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น 
Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจดั 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 ใหใ้ช้สญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยข้อก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน  

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้  

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
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1.5 ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิค้าหรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 
1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่
ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง
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 ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผู้ค้า 
derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ต้องเป็น
ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิค้า
นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณทีี ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 -1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวธิีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรอื
ปัจจัยต่างๆที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
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 ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกินอตัราที่ก าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 
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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 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

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 านวณโดยใชแ้หล่งข้อมูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule)  

บริษัทจดัการต้องจดัให้มทีรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ 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 านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ 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 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวข้อง
กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีที่ไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 
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จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการใน
กลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงของสินทรพัย์
อ้างองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผูข้ายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัย์อา้งองิใหก้บัผู้ขายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

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

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

                           ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพี ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกับ
ขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร 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. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่ำงประเทศ : ไม่ม ี

           3. ตำรำงสรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

               ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วน ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ที ่2 ขอ้ 1 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผู้ร ับฝากหรอืผู้ออกตรา
สารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่

รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 
National Scale ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign 
Rating อยู่ในระดบัที ่Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ตราสารที่มี

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง(Structured Note) ทีผู่อ้อก
จัดตั ้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั 
นับแต่วนัที่ลงทุน ที่ไม่ได้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 
5.2.2 ผู้มภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บุคคลดงันี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่ อการเกษตร  และสหกรณ์

การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อ ทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.8   ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9   บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับ

แต่วันที่ลงทุ น  ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ 
regulated market   

ไ ม่ เ กิ น อั ต ร า ดั ง นี้  แ ล้ ว แ ต่ อั ต ร า ใ ด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5%  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนที่ จดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขาย 

หลักทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่้

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  10% หรอื 
(2)  น ้ า ห นั ก ข อ งท รัพ ย์ สิ น ที่ ล ง ทุ น ใน  

Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มี
การเพิกถอนการเป็นหลักทรพัย์ซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นไม่ ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของ
บริษัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.4.1  เป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  ม ีCredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

       6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใด อย่างหนึ่งดงันี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรือ

ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย

มรีายละเอยีดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ 

≤ 397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื6.4.3.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี

ลกัษณะท านองเดยีวกับบุคคล
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.5   ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่ม ี
Issuer Rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6   ธุรกรรมดังนี้  ที่คู่ส ัญญามี Credit Rating อยู่ ในระดับ 
Investment Grade 
6.6.1  Reverse Repo 
6.6.2   OTC Derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย Property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ

จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท า
ใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขาย
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลีกัษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสงัหารมิทรพัย ์
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (Diversified Fund) 
ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหวา่ง 
IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private 
equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีาร
เพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ด
ทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป
ของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ 
หรอืสทิธกิารเช่าแล้ว แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ 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 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มกจิการ
เดยีวกันหรอืการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกับ
บรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน   
 benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1 ธ น า ค า ร ห รื อ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ที่ มี ก ฎ ห ม า ย 
      เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที่ MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ต า ม  Reverse Repo ห รื อ  Securities Lending ห รื อ 
Derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้
แต่ เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี   ให้
เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-  อัตราข้างต้นไม่ ใช้กับ  MF ที่อายุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 2.1   B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่  MF ได้
ด าเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิเรยีกร้องในตราสารได้ตาม
วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการ
เสน อข ายต ามห ลัก เกณ ฑ์ ที่ ก าหน ดไว้ ใน ป ระก าศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตละการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่มรีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.4  Total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตรา
สารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกูก ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

       2.4.1   มีลักษณ ะตาม  6.4.3 ข อ งข้ อ  6 ในส่ วนที่  1 : 
อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สิน
หรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

  2.4.2   มี Credit Rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า Investment   
  Grade หรอืไม่ม ีCredit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 
4 หน่วย Infra ไม่เกนิ 20% 
5 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
6 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 
7 สญัญาซื้อขายล่วงหน้าพื่อการลงทุน (derivatives เพื่อ non-

hedging) 
ไม่เกนิ 20% 

8 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  
8.1   ทรพัย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่

ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรอืคู่สญัญา (Single Entity 
Limit) 

8.2   ตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือ Basel lII ที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารที่
ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade / 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
Unrated) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกับ 
product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 
9 Derivatives ดงันี้ 

9.1   การเข้าท าธุรกรรมDerivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ง (Hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

9.2   การเขา้ท าธุรกรรม Derivatives ที่มใิช่เพื่อการลดความเสีย่ง  
(Non-Hedging) 

Global Exposure Limit 
9.2.1  กรณ ีMF ไม่มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากัด Net Exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
Derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

9.2.2   กรณ ีMF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
Derivatives โดยมูลค่ าความเสียหายสูงสุ ด 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เท่ า  ของ VaR ของ 
Benchmark 

         ห ม า ย เห ตุ :  “ก า ร ล งทุ น แ บ บ ซั บ ซ้ อ น ”  
หมายความว่า  การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex 
Strategic Investment)  ห รื อ ก า ร ล งทุ น ใน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน 
(Exotic  Derivatives) 

          ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้ง

มจี านวนหุ้นของบรษิัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel 
III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial 
liability)  ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ใน
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  
ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงนิที่ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏ
ในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิ
ล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็น
ขอ้มูลที่มกีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่้ออก
ตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
ก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสาร
ที่ ออกใหม่ และมี  Credit Rating อยู่ ในระดับต ่ าก ว่า 
Investment Grade หรือ ไม่มี  Credit Rating ให้  บลจ . 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้) 

 1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

    6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
   แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 

   10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น 
    สมาชกิ 

 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ที ่
  ออกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
  (1) ก า รล งทุ น ใน ห น่ วย  CIS ขอ งกอ งทุ น ที่ มี ลั ก ษณ ะ   
       ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
       (1.1) มขีนาดเลก็  
       (1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
       (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4. หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ที่
ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของกองทุน 
Property ที่ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 
กองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

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

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง 
การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดจดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับ
แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน
ดงักล่าว รวมถึงวนัที่ไดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สนิมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2)  บรษิัทจัดการต้องจดัท ารายงานข้อมูล
ตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

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

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดักา 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดเว้น
แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราส่วนการ
ลงทุน (Product Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 
เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 
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  (4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีที่กองทุนมหุี้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนั
จากส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รัพย์สนิเป็นหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

4. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบั
การด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อน
ครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเม่ือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ อคิวติี ้     62 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มวีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมีระยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทั
จดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั 
และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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▪ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์ อิควิต้ีเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรินซิเพิล 
จ ำกดั  จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ีทัง้น้ี ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิด 
พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ีไม่ได้ข้ึนอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรินซิเพิล 
จ ำกดั  

▪  ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม   ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ี บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

▪ บริษัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดักำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น
อ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทัง้น้ีผู้ลงทุนสำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริษทัจดักำรไดท่ี้ทำงเวบ็ไซต์ www.principal.th 

▪ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected Person) และ
กำรลงทุนตำมอตัรำส่วนท่ีก ำหนดในวตัถปุระสงคก์ำรลงทุน เป็นต้น ได้ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำย Internet 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

▪ บริษัทจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำง ๆ ท่ีสมำคม
บริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบ เพื่อท่ีบริษัทจดักำรจะสำมำรถก ำกบัดแูลกำรซื้อ
ขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 

▪ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำรหรือโดยผ่ำน
เครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 

▪ ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวง
ลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595  www.principal.th 

▪ บริษัทจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร หลกัฐำน 
เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ลงทุนตำมค ำจ ำกัดควำมของ
กฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำร
ตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำ
ควำมรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบักำรรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบ
ลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องกับกำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็น
ระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


