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• การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษี
ได ้

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว  มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดน้ีเหมาะกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้
ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) จะไม่ได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รบัภายในก าหนดเวลา
มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพ่ิม และ/หรือเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ หรืออาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช่ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงมีความ 
เส่ียงจากการลงทุนในตราสารดงักลาว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์ 
การลงทุนวตัถปุระสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่อง ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต  และเม่ือมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน  

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
(class T) ไปจ าหน่าย โอนจ าน าหรือน าไปเป็นประกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติั
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี (การลงทุนตัง้แต่ปี 
2559-2562 ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน) และการลงทุนตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุน
ไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน กลต. ได้
รบัรองถึง  ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 19 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอน็แฮนซ ์หุ้นระยะยาว 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน 

 

ช่ือกองทุน    กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์  หุน้ระยะยาว     

Principal Enhanced Long Term Equity Fund (PRINCIPAL ELTF) 

ประเภทโครงการ   กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-T)  

ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-A) 

อายุโครงการ   ไม่ก าหนด 

นโยบายการลงทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์  หุน้ระยะยาว จะน าเงนิไปลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจด
ทะเบยีน และตราสารแห่งทุนซึง่ผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอา้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้
หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ทัง้นี้ไม่รวมถงึสญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม โดยการคดัเลอืกหุน้ทีจ่ะลงทุน
พจิารณาจากมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการ การ
จ่ายเงนิปันผล สภาพคล่องของหลกัทรพัย ์(Free Float) และการควบคุมการกระจุกตวัของ
หลกัทรพัย์ในแตล่ะอุตสาหกรรม (Sector) ส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอืหน่วย 
private equity หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ผูล้งทุนจะไดก้ าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุน ทีเ่พิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจากการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้นี้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยผู้ถอืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขตามทีก่ฎหมายก าหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่จ่าย 
การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ไม่ม ี

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก    

-ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี   2,000 บาท    

-ชนิดสะสมมลูค่า               1,000 บาท   

มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป  ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้   9 พฤศจกิายน 2547 

และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม   13 ธนัวาคม 2547 

 

 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงันี้ 

- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-T) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการน าเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ไปหกัลดหย่อนภาษตีามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยต้องเป็นการซื้อหน่วยลงทุน หรอื
สบัเปลี่ยนเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ และโดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออก
ตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีองทุน 
LTF สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้้ลงทุนซื้อหน่วย
ลงทุน หรอืสบัเปลี่ยนเข้าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีก ทัง้นี้ ตามที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด โดยผู้ลงทุนคาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) 

- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: PRINCIPAL ELTF-A) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล/สถาบันที่คาดหวงั
โอกาสรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดย
ทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ลงวนัที่ 28 มถิุนายน 
2559 ก าหนดให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษ ีLTF ได ้

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าทีล่งทุน
และท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทัว่ไป 

• กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เอ็นแฮนซ์ หุ้นระยะยาว มวีตัถุประสงค์ในการลงทุนในหลกัทรพัย์ ประเภทหุ้นทุนในจ านวนที่น้อยกว่า 50 
หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ใน Universe ของดชันี SET50 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  1,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 ธนัวาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยต์ลอดเวลาซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ในมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

• ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวาม เสีย่งจาก
การลงทุนในตราสารดงักลาว ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถงึประสบการณ์ การ ลงทุน
วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไม่ปฏบิตัติาม  
เงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(การลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562   
ผูล้งทุนจะตอ้งลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏทินิ) และการลงทุนตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไม่สามารถน ามา
ลดหย่อนภาษีได ้

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) ไปจ าหน่าย จ่าย  
โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั 
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7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

ผลตอบแทนของดชันี SET50 Total Return Index (SET50 TRI) 
     9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ดงัน้ี 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์  หุน้ระยะยาว เปิดเสนอขายทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อ
ให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลกัฐานในการจองซื้อ พร้อมช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงินสด เงนิโอน เช็ค 
ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั ในกรณีที่ท่านช าระเงนิค่าซื้อเป็นเช็ค หรอื
ดราฟต์ เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลงวนัทีต่ามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน 
พรนิซิเพิล  จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงบนด้านหลังของเช็ค หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความ
สะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เติมบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทาง
อื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

 •  ผ่านบรษิทัจดัการ 

  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ  จ ากดั 
         เลขที ่44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 15  
         ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
         โทรศพัท.์0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167 
         www.principal.th 

        •  ท ารายการผ่านผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืในภายหลงั ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เติม ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ดงักลา่วอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีส่ านักงานไดใ้หค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏบิตังิานไดภ้ายใตร้ะบบงาน
เดยีวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ก่อนแลว้ 

•  ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช ้บรกิารผ่าน  
          เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ 
          ขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อ   
          หน่วยลงทุน  

•  ผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ ตามเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ ทีห่มายเลข   
   โทรศพัท ์0-2686-9595 หรอืทีอ่าจเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน จะตอ้งด าเนินการ   
   ตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยเจา้หน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบรายละเอยีดความมตีวัตนของผู ้  
   ถอืหน่วยลงทุนก่อนท ารายการทุกครัง้   

การท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดภายในเวลา 15.30 น. ของระยะเวลาเปิดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนภายในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนดส าหรบัวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละรอบ  ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อ
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หน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนแตล่ะรอบนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อแต่ละ
รอบนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขาย
หน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีาร
เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

         ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2    การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

       สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้  

•  ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอก  
   รายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืใหค้รบถว้น 

•  ผ่านระบบบรกิารทางโทรศพัท ์(Call Center) ของบรษิทัจดัการ ตามเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ ทีห่มายเลขโทรศพัท ์  

   0-2686-9595 การท ารายการภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนั  
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิ้นวนัท าการซื้อขายนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดย 
ผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรือในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขาย
ถดัไป ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดส้ าหรบัสิน้วนัท าการซื้อขายถดัไปนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนั
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ตามทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความ
ประสงค ์

ทัง้นี้ การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสิทธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมหีน้าที่
ศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนทีม่ใิช่จากเหตุสงูอายุ ทุพพลภาพ หรอืสงูอายุ ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร 
บรษิทัจดัการมหีน้าทีห่กัภาษี ณ ทีจ่่ายในอตัราทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยค านวณจากผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการขายคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี 

  (2)  กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

                บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
             ดงัต่อไปนี้ 

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

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ในรายละเอยีดโครงการจดัการตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอื
ขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) กรณีทีบ่รษิัทจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กิด
ปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าบรษิัทจดัการไม่
สามารถค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษา 
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 ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(6)  กรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

  (3)  กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย  
  ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไวอ้ย่างไร 

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข) โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

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

 (3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

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

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

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

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

         9.3   วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

      1)  หน่วยลงทุนชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (class T) 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

ไม่รบัสบัเปลีย่นเขา้ทัง้จากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการและกองทุนของบรษิทัจดัการอื่น 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห ์
ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีศ่กึษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 
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    2)  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (class A) 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมทัง้ทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ หรอื
บรษิทัจดัการอื่น และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ซึง่รบัมาจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการได ้ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ท่านสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

• ผ่านบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ไดทุ้กวนัท าการ ตามเวลาเปิดท าการ โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าสัง่ท ารายการใหค้รบถ้วนโดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 

• ผ่านระบบบรกิารทางโทรศัพท์ (Call Center) ของบรษิัทจดัการ หมายเลข 0-2686-9595 หรอืที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
รวมถึงบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

    10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้
ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนั
ท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าว
ไม่รวมกรณตีาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทกุแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลนั 

(2) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขรา คายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(3) ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และมผีู้
ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แล้วจงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆต่อไป 
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       11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่ สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะ   
     ราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

             (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

                  1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก  
                      เงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

  2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

  3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

             (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น  
                   สาระส าคญั  

(2) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการอนั
เน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

        (3) อยู่ระหวา่งด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผูกพนั 

11.2  ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

        (ก) ตลาดหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 

 (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขายหน่วย
ลงทุนตอ้งไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทีม่กีารระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) 
วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงบัการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาสัง่การใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม  

        (ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ   
             ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวม   
   ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ 
   หรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่   
   เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

 11.3 เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื   
        หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัดิงัต่อไปนี้ 
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(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วยลงทุน
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค า
สัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้ม
ทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม
ขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

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

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

  11.4  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัค า  

สัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

     12.  การหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

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

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

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th และ/หรอื ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• 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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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

 

1.    ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

       กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 
 

 

 

 

 

 

2.    ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนเน้นลงทุนในหุน้
สามญัของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่จะประกอบดว้ยหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในหลาย ๆ ธุรกจิ ซึง่ในการด าเนินงานของแต่ละ
ธุรกจิกม็คีวามเสีย่งแตกต่างกนัไป ท าใหก้องทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัยข์องธุรกจินัน้ ๆ ได ้ดงันัน้ กองทุนจงึมี
ความเสีย่งจากการด าเนินงานของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ซึง่ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปันผล รวมถงึราคาซื้อขายหุน้ของ
บรษิทันัน้ ๆ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน  โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัผลการ
ด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัผู้
ออกตราสารอย่างใกลช้ดิและสม ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงผลการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมี
นัยส าคญั ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน  โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

3.    ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์อย่างไรกต็าม กองทุนยงัอาจลงทุนในตราสารประเภทอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ ท าใหก้องทุนอาจ
ไดร้บัความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารหรอืผูค้ ้าประกนัตราสารทีก่องทุนไปลงทุนจะปฏเิสธการช าระเงนิหรอืไม่สามารถช าระคนืเงนิ
ตน้และดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด   

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะวเิคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร  โดย
พจิารณาคดัเลอืกตราสารทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และทบทวนฐานะ
ทางการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ  หากมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั  ผูจ้ดัการกองทุนจะ
พจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

4.    ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาของตราสารที่
กองทุนลงทุนทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย  สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ  เป็นตน้  ซึง่เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาของตราสารที่
กองทุนไดล้งทุน 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารตดิตามระดบัความผนัผวนของตราสารทีล่งทุนอนัเนื่องมาจากปัจจยั
ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  หากมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั ผูจ้ดัการกองทุนจะมกีารปรบัลดสดัส่วนการลงทุนให้
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

5.    ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนตอ้งการขายตราสาร แต่
ขายไม่ได ้หรอืขายไดแ้ต่ไม่ไดร้าคาตามทีก่ าหนดไวอ้นัเน่ืองมาจากความตอ้งการของผูล้งทุนในการซื้อหรอืการขายตราสารทีก่องทุน
ลงทุน เป็นตน้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง: บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภท ลกัษณะและ
นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม  เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน  ทัง้นี้แนวทางการบรหิารความเสีย่งจาก
การขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

    กองทุนมีเครื่องมอืการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

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

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

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

ขอ้สงวนสทิธิ ์

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ
อตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รียกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

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

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

     2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

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

ขอ้สงวนสทิธิ ์

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

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

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้
ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
อาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 
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2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

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

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าวRedemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มลูค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription)บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gateดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้
จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวส้ าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการ
ในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดย
ไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช้Redemption Gate ดงักล่าว 

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

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

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย    
    ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

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

ขอ้สงวนสทิธิ ์

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gateทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ ์ หุน้ระยะยาว           13 

(ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง    
    การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

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

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

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

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน เฉพาะราย   
 เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วข้องกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์ินโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เนื่องมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม 

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

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

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ/ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่
จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้” ทุกครัง้ทีม่กีารสัง่ซื้อหรอืขายคนื
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/
ใบก ากบัภาษ ี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หรอืภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อ
รบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  อนึ่งเอกสารหลกัฐาน
ต่าง ๆ จะจดัส่งโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูม้อบให ้และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ แลว้แต่กรณี 

 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดส้่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

 ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะน าหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าวไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัมไิด ้ซึง่บรษิทั
จดัการหรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการลงทะเบยีน การโอน หรอืการจ าน าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

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

 เงื่อนไขการลงทุนเพื่อไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) ทีล่งทุนก่อนวนัที ่1 
มกราคม 2563) 

1. ผูล้งทุนตอ้งถอืครองหน่วยลงทุนทีซ่ื้อมาในแต่ละครัง้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏทินิ โดยนับแยกตามวนัทีท่ ารายการทีซ่ื้อในแต่ละครัง้ 

2. เงนิลงทุนขัน้สงูตอ้งไม่เกนิกว่า 15% ของเงนิไดพ้งึประเมนิทัง้ปี แต่ไม่เกนิกว่า 500,000 บาทต่อปี  

3. เงนิหรอืผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัไถ่ถอนจากกองทุนหุน้ระยะยาวทีล่งทุนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏทินิ นับตามหลกัการเขา้ก่อน-ออกก่อน   
    จะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษี 

4. สทิธใินการหกัลดหย่อนภาษขีองการลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาวจะมถีงึปี 2562 เท่านัน้และในการขอลดหย่อนภาษใีนแต่ละปี 
    ผูถ้อืหน่วยตอ้งแสดงหลกัฐานการซื้อหน่วยลงทุนทีอ่อกโดยบรษิทัจดัการเพื่อการนัน้ 

กรณีผิดเงือ่นไขการลงทุน 

กรณผีูล้งทุนทีซ่ื้อหน่วยลงทุนชนิดชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T)  และลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 หากขายคนืหน่วยลงทุน
ก่อนครบอายุ 7 ปีปฏทินิ ยกเวน้กรณีทุพพลภาพหรอืเสยีชวีติ ผูล้งทุนจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีไ่ดร้บัไปใหก้บักรมสรรพากร
พรอ้มเงนิเพิม่ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่266 (พ.ศ.2551)ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร และจะตอ้งเสยีภาษี
เงนิไดส้ าหรบัส่วนก าไรทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ด้วย 

สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ : 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน(Omnibus account) จะ
ไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่ากว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

สทิธใินการในการจ าน าหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษีไม่สามารถจ าน าไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) 
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธิ
ประโยชน์ภาษไีปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์
ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (class A)  

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบส าคญัการโอนหน่วยลงทุนให้
ครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงของบรษิัทจดัการไดท้ี่เวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

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

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิัทจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์
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             ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

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

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท จ านวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 68,037,264,511.00 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสี่ยง 

• คุณวรียทุธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

  5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ 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. อเบอร์ดนี สแตนดารด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

•   คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

ประวตักิารศกึษา 

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

พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารท างาน 

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

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

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

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

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

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

•   คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
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พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน  

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

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

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

•   คณุสิทธิการย ์พงษ์พฒันศึกษา, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

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

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

     ประวตักิารท างาน 

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

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

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

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

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

•   คณุสปุรีด์ิ 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 เรืองคณารกัษ์ 

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.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207 

   นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ 
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 
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9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ: นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ: นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ 

ชื่อ: นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ: นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชื่อ: นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 

ชื่อ: นางสาว อมรรตัน์ เจอืทองบรสิุทธิ ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : บรษิทั  เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

ทัง้นี้ ใหเ้ริม่มผีลส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 เป็นตน้ไป 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน    
                 จะค านวณเป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนยีมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไมม่ ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเกบ็จากกองทุน
รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

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

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

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

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที ่ 
      ประมาณการได ้(รอ้ยละต่อปีของมลูค่า 
      ทรพัยส์นิสุทธ)ิ*** 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 1.2039 1.2039 1.204 

o  ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
ชนดิมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 1.0701 1.0701 1.070 

o  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
ชนดิมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.12 0.0589 0.0589 0.059 

o  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 0.0749 0.0749 0.075 

o  ค่าใชจ้า่ยอื่น*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o  ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

 -ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
 -หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.1135 0.113 0.148 
o  ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o  ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0946 0.0911 0.100 
o  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0136 0.0173 0.014 
o  ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0052 0.0045 0.033 
o  ค่าใชจ้่ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0001 0.0001 0.001 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการ
ไม่ได)้       

 1.3174 1.3169 1.352 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.23 0.18 0.21 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ ้ 
 ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 72.96 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :  
 ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ร้อยละ -42.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2565        

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    
  หมวด ธนาคาร             9,220,411.00   11.88  

  หมวด พาณิชย ์             9,964,023.60   12.84  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง             2,291,400.00   2.95  

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์             6,053,600.00   7.80  
  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค           19,889,910.50   25.63  
  หมวด ธุรกจิการเงนิ             1,000,900.00   1.29  
  หมวด อาหารและเครือ่งดื่ม             2,348,760.00   3.03  
  หมวด การแพทย ์             4,623,900.00   5.96  
  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร             6,223,325.00   8.02  
  หมวด บรรจุภณัฑ ์             1,380,084.00   1.78  
  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์             2,035,475.00   2.62  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์             3,597,220.00   4.64  

  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส ์             7,795,160.00   10.05  

  หมวด ใบส าคญัแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญั                   5,552.80   0.01  

 เงนิฝากธนาคาร                1,584,160.23   2.04  
อ่ืน ๆ             
 ทรพัยส์นิอืน่  2,789,076.03   3.59  

 หนี้สนิอื่น  (3,203,419.86)  (4.13) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ            77,599,538.30    100.00 
หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 1,584,160.23 2.04 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 1,583,789.18 1,584,160.23 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(13 ธ.ค. 47) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 
(30 ก.ย. 65) 

6 เดือน 
(24 มิ.ย. 65) 

1 ปี 
(24 ธ.ค. 64) 

3 ปี 
(27 ธ.ค. 62) 

5 ปี 
(29 ธ.ค. 60) 

10 ปี 
(28 ธ.ค. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 32.6737* 31.0340 30.4977 30.6565 30.3505 32.5058 22.9855 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว  
ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษ ี   

6.80% 5.71% 7.31% 5.71% 2.65% 0.18% 3.62% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 8.28% 5.43% 6.91% 4.20% 0.66% 0.36% 3.70% 
 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 -  ตวัชีว้ดั (Benchmark) SET50 TRI Index 100.00% 
 *  NAV ณ วนัที ่29 ธ.ค. 2565 
 -  ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 1 

     1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 1.1 วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และคู่มอืภาษี เกี่ยวกบัการ ลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลส าคญั หนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และคู่มือภาษี
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั เวลา ท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการตัง้แต่วนัที่ 22 พฤศจกิายน 2547 
เป็นตน้ไป 

  วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะท าการเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ตัง้แต่วนัที่ 22 
พฤศจิกายน ถึงวนัที่ 2 ธนัวาคม 2547 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. และระหว่างเวลา 8.30 น. –12.00 น. ของ
วนัที ่3 ธนัวาคม 2547 ซึง่เป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทุนวนัสุดทา้ยของการเสนอขายครัง้แรก 

1.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1  การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

1.2.2 วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ไดต้ามวนัและเวลาทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวน โดยจะต้องสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถา้ม)ี 

(2)  ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บรษิัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้า
ม)ี หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 
และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของข้อก าหนด กฎระเบยีบ 
และภาษตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4)  ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรอื บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ
จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

ทัง้นี้ ในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเป็นครัง้แรก บรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื (ถา้ม)ี จะจดัใหม้ ี/ แจกจ่ายคู่มอืภาษกีองทุนรวมหุน้ระยะยาวใหก้บัผูล้งทุนซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งศกึษา
และปฏบิตัติามเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุน 

 1.2.3       การรบัช าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เชค็ ดราฟต์ หรอื                    
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการน้ี โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ของผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
กรณีสัง่ซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้ส ัง่ซื้อจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อน
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิ้นสุดลงซึ่ง “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” เป็นบญัชกีระแส
รายวนั มดีงัต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั   สาขาสลีม  เลขทีบ่ญัช ี 118-3-25977-7 

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

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาสวนพลู  เลขทีบ่ญัช ี 064-1-06299-5 
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ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาถนนสาทร  เลขทีบ่ญัช ี 170-6-01355-8 

ธนาคารซติีแ้บงก ์ส านักงานใหญ่ เลขทีบ่ญัช ี 0-800464-153 

(2)  หลงัจากที่บรษิัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้ามี) หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัการสัง่ซื้อ
หน่วย ลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี จะออกส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่สามารถเรยีก
เกบ็เงนิได้    ในกรณีที่วนัท าการที่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้นัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบั
การขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(4)  ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงนิจนเต็มค่า จะหกัลบหนี้กับ
บรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้
ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(5)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้วจะเพกิถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

(6)  บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ ซึ่ง
ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

1.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

 (1)  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่สัง่ซื้อและไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิที่บรษิัทจดัการได้รบัช าระบรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ์ ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากส านักงาน บรษิทัจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อโดยใช้หลกัการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อในวนัเดยีวกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อให้แก่ผู้ซื้อ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการหยุดเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนในกรณีที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจาก
ส านักงานในวนัท าการถัดจากวนัที่มีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แม้ว่าจะยงัไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายกต็าม โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ 

 (2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืชื่อเสยีงหรอืความรับผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธิที่จะ จดัสรรหรอืไม่จดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 (3)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจาก
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่าง ๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
นอกเหนือจากกรณตีาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า                
บญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท า
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การถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง  ส าหรบั
ดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเข้า
เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุติโครงการหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
เน่ืองจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนไดถ้งึ 35 ราย หรอืขายหน่วยลงทุนให้แก่ ประชาชนได้ถงึ 35 
ราย แต่มมีลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดต ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการ               
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่
วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และหาก
บรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทั
จดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลา
ดงักลา่ว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงาน จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

1.2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

1.2.6.1 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปฏิเสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งอาจมผีลท าใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ 
ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน หรอืเป็นผลให้ผู้ลงทุนดงักล่าวถือ
หน่วยลงทุนมมีลูค่ารวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

(2)  กรณีค าสัง่ซื้อโดยผู้ลงทุนทีไ่ม่มสีญัชาติไทยและมภีูมลิ าเนาหรอืถิน่ฐานอยู่ในต่างประเทศที่มมีูลค่ามากกว่า 
10 ลา้นบาท หรอืเป็นผลใหผู้ล้งทุนดงักล่าวถอืหน่วยลงทุนมมีลูคา่รวมกนัมากกว่า 10 ลา้นบาท  

(3)  กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน ก.ล.ต. 

(4)  กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(5)  กรณีบรษิัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(6)  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏิเสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร เช่น 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี้  เพื่อเป็น
การรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

(7)  กรณีที่มผีู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าให้การจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั ใด
เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

1.2.6.2  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัติามนโยบาย รายละเอยีด และวธิกีาร
เงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แลว้ 

1.2.7  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี 

ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน และ/หรอืบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการมาก่อนจะต้องเปิดบัญชี
กองทุน และ/หรอืบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน และ/หรอื 
บญัชผีู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบส่งให้บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจน
ครบถว้น 
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เอกสารประกอบการเปิดบัญช ีมีดงันี้ : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่
เหน็สมควร) 

กรณีบุคคลธรรมดา 

(1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง และ/หรอื 

(2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง และ/หรอื 

(3)  ส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร และ/หรอื 

(4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

กรณีนิตบิุคคล 

(1)  ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(2)  ตวัอย่างรายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอืผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง 

(4)  หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอืรบัรอง
กระทรวงพาณิชย ์

(5)  หนังสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  ส าหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(6)  เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ เอกสารต่างๆ ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

       2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

       กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

       ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี: ม ี 

       ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี 

       บรษิทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี้  

       ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามที ่  
       ก าหนดในเรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน”  

       ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

       บรษิทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

       ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่ เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน โดย 
       เป็นไปตามทีก่ าหนดในเรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

       ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4) อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th)  
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ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 
2559 ก าหนดให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุนชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี 

2.1  วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน  

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อทุก
แห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

       2.2      วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

  2.2.1    การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่า  
 หน่วยลงทุน ณ วนัสิ้นท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ซ้ื้อจะ  
 ไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

   ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนบวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการ 
                            ขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

                  2.2.2   วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

   2.2.2.1  วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

  ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

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

 (1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบ
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผูล้งทุนจะตอ้งช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
เตม็จ านวน ณ บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี โดยไม่ก าหนดจ านวน
ขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่า
กว่ามลูค่าขัน้ต ่าตามทีก่ าหนด เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกข้างต้นให้กบัผู้ลงทุน
บางรายได้ โดยบรษิัทจดัการไม่จ าต้องประกาศใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ ใชส้ าหรบัการส่งเสรมิการ
ขายเท่านัน้ 

(2) ผู้สัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บรษิัทจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน  

(3) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศต่าง ๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่าง ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ซื้อพร้อมรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรอื
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได ้ผู้ส ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับ
ให้แก่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่
ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความ
หรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ด้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  
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บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลที่ได้รบัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืได้แจง้ให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ข) การรบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อสามารถช าระค่าเงนิซื้อหน่วยลงทุนครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เงนิ
โอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคารหรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั โดยผูส้ ัง่ซื้อ
ต้องลงวนัที ่ทีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะ สัง่จ่ายเพื่อบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อการนี้ 
โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็ เพื่อความสะดวกใน
การตดิต่อ และเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 กรณีสัง่ซื้อดว้ยวธิอีื่นที่มใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ใหบ้รษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บเงินได้
ในวนัทีท่ าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนใน
อนาคต โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ จดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

(2) กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด เงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ หรอืผ่านระบบบรกิารธนาคารทาง
โทรศัพท์ หรอืผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบ็งกิ้ง หรือ Bill Payment  ของธนาคารที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด  หากการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15 .30 น. ในวนัท าการซื้อให้ถือเป็น
รายการของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็น
ราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้
เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน  โดยบริษัทจดัการจะคิด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บ
จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อใหถ้อืเป็นรายการของวนัท า
การซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

   (3) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บรกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตัิ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสือ
ยนิยอมให้หกับัญชีเงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้ามี)เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้
ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจ้าของบญัชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทราบทางไปรษณีย์หรอืด้วยวธิีการอื่นใดให้ผู้ลงทุนทราบก่อนเริม่ใช้
บรกิาร 

กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท์ 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคารในวนัท าการซื้อให้ถือ
เป็นรายการของวนัท าการซื้อนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่ง
เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณ
ได้เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคิด
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บ
จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลยีรเ์ชค็ของแต่ละธนาคาร ในวนัท าการซื้อใหถ้อืเป็น
รายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

 (4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีก
เกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ 
สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

 ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

 (5) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเตม็ค่า จะหกักลบลบหนี้
กับบริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
จดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจ
ด าเนินการให้มกีารหกักลบกนัก็ได ้อนึ่ง ผูส้ ัง่ซื้อทีไ่ด้ท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ  ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของ
บรษิทัจดัการเป็นรายกรณ ี

 (6) หลงัจากที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
พรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
จะสง่มอบส าเนาค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 (7) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจัดการจะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบ
และวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

                            2.2.2.2 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผา่นอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

 ในการสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ    
ผูซ้ื้อหน่วยสามารถใชบ้รกิารไดทุ้กวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดย 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนรวมทัง้หนังสือ
ยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) (ถ้าม)ี เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะ
จดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ 

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านที่ได้รบัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใช้
บรกิารได ้

(3) ผูถ้อืหน่วยจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิัท
จดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบรษิัทจดัการ 
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
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(4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการจะต้อง
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าตามทีก่ าหนด  ซึ่งเป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนแลว้ (ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการตอ่วนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนด  ผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 
15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวนัท าการซื้อขายให้ถือว่าเป็น
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท า
การซื้อขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อขาย
ถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน 
และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
อนิเทอร์เน็ต อาจมภีาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัรา
เงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) กรณีช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) ที่ระบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(ถ้าม)ี  หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้
โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบ
และวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถอืหลกัฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้ว
เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

                           2.2.2.3 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ี่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของ
บริษั ท จัดการ จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์มขอใช้บ ริก ารผ่ าน เว็บ ไซด์ ของบ ริษั ท จัดการ 
www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่บรษิทัจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน รวมทัง้หนังสอืยนิยอมใหห้กับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) 
(ถ้ามี) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนัน้บริษัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด
และเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ  

(2) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 กด 2 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   
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(3) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมตัิของบริษัทจดัการ
จะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขัน้ต ่าตามทีก่ าหนดในหนังสอืชี้ชวนส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก  
และไม่เกินกว่าจ านวนที่ระบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว 
(ถา้ม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข) การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) ) และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 
15.30 น. ของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน 

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวนัท าการซื้อขายให้ถือว่าเป็น
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวนัท า
การซื้อขายซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาทีก่ าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อขาย
ถดัไปซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดเ้รยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน 
และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรศพัท์อตัโนมตัิ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียมตาม
อตัราเงื่อนไขทีแ่ตล่ะธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4) บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ทีร่ะบุไว้
ในแบบค าขอใช้บรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บรษิัท
จดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบ
และวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้
ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับแตว่นัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

ค) เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1) เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถอืหลกัฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก
ระบบการให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวให้แล้ว
เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.3 การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ล้วในวนัท าการถดัจากวนัที่มกีารค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่สัง่ซื้อ และได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแลว้ 

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระ บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ์ 

                        ยกเวน้ 

- ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการจดัการกองทุนที่ได้รบัอนุมัติจากส านักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดงักล่าวบรษิัทจดัการจะ
จดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลง ทุนที่สามารถจดัสรรได้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
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ให้แก่ผู้ส ัง่ ซื้อโดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลง ทุนเต็มตาม
จ านวน ในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อพร้อมกนั และมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

- ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
หรอืชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรร หรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(2) สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัท
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการ
จดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สิน้การค านวณดงักล่าว 

2.4 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชเีงิน
ฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีครอ่มเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่
สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการ
จะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะน า
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และส านักงาน   

2.5   เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัต่อไปนี้   

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

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน 
เป็นตน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่    ผู้ถอืหน่วยลงทุน” ข้อ  
“การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การหยุดขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทั
จดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็น
การรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บรษิทัจดัการเป็นหลกั 

ข) บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิีการ และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงั
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และถอื
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ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ค) บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดศ้กึษาเขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงื่อนไขต่าง 
ๆ ที่ก าหนดในโครงการ และคู่มอืภาษีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนี้แล้ว และเพื่อให้ได้รบัสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้
ลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการลงทุนที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสามารถ
ศกึษาไดจ้ากคู่มอืภาษกีองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

2.6   การขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิน
การพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณีนิตบิุคคล  

(ก) ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณชิยซ์ึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไข  
               การลงนาม 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง) หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุ 
               ในหนังสอืรบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งเอกสารค าขอเปิดบญัชีผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการเปิดบญัช ีให้แก่บรษิัทจดัการทาง
โทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ามารถยนืยนัแหล่งที่มาได ้ผูจ้องซื้อตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิัท
จดัการภายใน 7 วนั นับแต่วนัทีม่กีารสง่เอกสารเพื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น
นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความหรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการ
ไม่ไดร้บัเอกสารต้นฉบบั และบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้
แล้ว  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทางโทรสาร และ/หรอืช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้   

หากขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ข หรอื
ยนืยนัจากผูจ้องซื้อ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามทีเ่หน็สมควร  บรษิัทจดัการก าหนดให้ผูใ้ชส้ทิธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
เป็นผู้มีสทิธิที่จะได้รบัเงนิที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถึงเงนิที่ได้จากการขายคืนอัตโนมตัิ (ถ้ามี)  
จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุน
ร่วมกนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทุน (ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุมตัเิปิดบญัชรี่วมขา้งต้นไดไ้ม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เขา้บญัชี
เงนิฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บรษิัทจดัการ ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการ
อนุมตักิารด าเนินการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิูจน์
ทราบความมตีวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิฝาก เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนั
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากที่
ก าหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการ
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ใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

    3. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

  3.1 ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :   

       - Internet 

       - บรษิทัจดัการ 

       - ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

       - โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

 3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

               สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

         3.3  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

         3.4  รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 

 ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี: ม ี 

 ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี

3.4.1 ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบั
ซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน =  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

          3.4.2   วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

3.4.2.1 สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

                         ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคนืไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. โดยต้องกรอกขอ้ความในใบค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจ านงใหค้รบถว้นชดัเจน และจะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่
ตอ้งการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใด อย่างหนึ่ง  

(2) ผูข้ายคนืที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลง
ไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทั
จดัการเป็นรายกรณี  

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบตัรข้าราชการ 
หรือบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ส าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนประเภทนิตบิุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสาร
ส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผูถ้ือหน่วยลงทุนพรอ้ม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอื
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบับ
ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าข้อความ
หรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารตน้ฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย 
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หรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดด้ าเนินการตาม
ขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอื
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

 ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้  
 ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ  
 ขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(5)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการขายคนืในใบค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(6)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการนับ
แต่วนัท าการถัดจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งใน
ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

3.4.2.2 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็
ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน หลังจากนั ้นบรษิัทจะจดัส่งชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ขอใช้บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ   

(2) ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการได้
โดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   

(4) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึ
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็น
หลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน /
ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้  ใหแ้ก่ผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถัดจากวนัที่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(7) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ
ให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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3.4.2.3 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

(1) ผูท้ี่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบรษิัทจดัการ 
จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์ม
ดงักล่าวได้ทีบ่รษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัท
จะจดัส่งชื่อผูใ้ช้และรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
หรอืขายแล้วท าให้คงเหลือต ่ากว่าจ านวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนก าหนด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็น
หลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถัดจากวนัที่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการช าระราคา 

(5) การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการ
ให้บรกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสร็จภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.4.3 การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วันรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเข้าบัญชีเงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้
แจง้ความประสงค ์ 

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการสัง่
ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

   3.5  ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ      

   3.6  รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : 

 การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของ  
 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด  
 หรอืในวนัหยุดท าการ ให้ถือเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถัดไป ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการขยาย 
 เวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการนับแต่วันที่ได้แจ้งการ 
 เปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงานแล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ 
 คนื (ถา้ม)ี 

 ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที ่
 ก าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวันหรอืเวลาในการให้บรกิาร 
 ของผูใ้ห้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวม 
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 สามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอื 
 ขอ้ผกูพนัแลว้ 

 ผูข้ายคนืทีไ่ดท้ าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะท าการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงไม่ได ้ทัง้นี้เวน้แต่จะไดร้บั 
 ความเหน็ชอบจากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ 

  3.7  การขายคนืหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

  3.8.  รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

  3.9.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

   เงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

          3.9.1 กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

                 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

                       (1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน 

                            (2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีใ่ชเ้ปิดบญัชจีนครบถว้น ผูถ้อื   
                           หน่วยลงทุนรายทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการขาย 
                           คนืหน่วยลงทุนได ้

               3.9.2 บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ าการศกึษา และยนิดจีะปฏบิตัติามเงื่อนไขใน   
                  การรบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวดงัทีไ่ดร้ะบุรายละเอยีดไวใ้นคู่มอืภาษีกองทุน  
                  รวมหุน้ระยะยาวแลว้ 

   อนึ่ง ในกรณีทีก่ารขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร  
   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งคนืภาษ ีและ/หรอืเสยีภาษเีพิม่เตมิตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากรดว้ย 

        4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่างๆ  ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยจะต้องเป็นกองทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่าสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้
เทา่นัน้ ทัง้นี้ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนต่าง ๆ นัน้ จะตอ้งเป็นตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

ส าหรบัเกณฑ์การค านวณตน้ทุนในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแต่ละครัง้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน 
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

ตามทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 
ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป บรษิทั
จดัการจะไมเ่ปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลีย่นเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษีไดอ้กี ทัง้นี้ 
ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

          4.1   เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

                 4.1.1    การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่าง  

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดตน้ทาง”) เพื่อ
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ โดย 

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางไป
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใชร้าคาขาย ราคารบัซื้อคนื และเงื่อนไข ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
จดัการ และ/หรอืหนังสอืชีช้วน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                4.1.2    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้                            
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ตี่อกองทุน
เปิดและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ ส านักงานและ
สาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 
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              4.1.3     ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทางในวนัท าการก่อน
หน้า จะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิ
ค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

   4.1.4    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ 
  ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
  ของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแล้วเท่านัน้ 

   4.1.5    บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันท าการถัดจากวันท าการสับเปลี่ยน  
  หน่วยลงทุน และจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันที่ถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยน 
  หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง 

   4.1.6   บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน   
  รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู ้ 
  ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีาร   
  เปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

          4.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ส าหรบัการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท า
การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ โดยการท ารายการ
สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้
ถือเป็นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายถัดไปส าหรับการการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่าน
อนิเทอร์เน็ตหรอืระบบโทรศพัท์อัตโนมตัิ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ทุกวนัตลอด 24 
ชัว่โมง โดยการท ารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็น
รายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป บรษิทั
จดัการจะประกาศวนัเริ่มสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ในที่เปิดเผย ณ บรษิัทจดัการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไวท้ี่ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

         4.3 ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วย
ลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใชเ้กณฑ์ในการค านวณ ณ สิ้นวนัท า
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนต่างๆ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  ณ  สิ้นวนัท าการ
รบัซื้อคืนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รบัค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หักด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี หกัดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์

               (2)   กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

 การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนัท าการขายที ่  
 บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียม 
 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี บวกดว้ย ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์

         4.4  ค่าธรรมเนยีมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

         4.5  วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

                4.5.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงันี้ 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอรบัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
(ถา้ม)ี 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีดในใบรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนใหค้รบถ้วนชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้น
ทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิ หรอืจ านวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดตน้ทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกแนวทางใดแนวทางหนึ่งใน 2 วธิ ีดงันี้ 

• ระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทุน 

• ระบุเป็นจ านวนเงนิ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยน 
มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) กรณีทีเ่ป็นการสบัเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะได้รบัการยกเว้นข้อจ ากัดจ านวนเงินขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบรษิัท
จดัการ 

(4) บรษิัทจดัการ หรอืนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวนัท าการถดัจากวนัที่
รายการสบัเปลีย่นนัน้เสรจ็สมบูรณ์แล้ว 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได ้หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ไดท้ ารายการจนเสรจ็สิน้สมบูรณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อม
รบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอื
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบับให้แก่
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตาม
เอกสารทีไ่ดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บั
เอกสารต้นฉบับ และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง
โทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 

                4.5.2  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ต 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบรษิัทได้ตลอด 24 
ชัว่โมง โดยผ่านทาง website “www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ  โดยใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอน
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ตามที่ก าหนดไว้ในระบบการซื้อขายดังกล่าว และปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบบจะ
ทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้ใส่รหสัผ่านเพื่อยนืยนัความถูกต้องเพื่อให้การท ารายการดงักล่าวเสร็จ
สมบูรณ์ 

(2) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะสบัเปลี่ยน มากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี   และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 4 วนั
ท าการนับแตว่นัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดขอ้ผดิพลาดจากระบบการ
ใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจาก
วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

                4.5.3  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายทีห่มายเลขโทรศพัท ์0-2352-4000 และใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอน
การท ารายการที่ได้รบัฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิหรอืที่ระบุอยู่ในเอกสารวธิีการใช้
บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ และต้องปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและใหก้ดยนืยนัความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์ 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการสบัเปลีย่นมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5)    การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาด   
          จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็  
          ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 4.5.4  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ

(1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเลอืกใชบ้รกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิทัไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง โดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายทีห่มายเลขโทรศพัท์ 0-2352-4000 และใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอน
การท ารายการที่ได้รบัฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิหรอืที่ระบุอยู่ในเอกสารวธิีการใช้
บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัิ และต้องปฏิบัติจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและใหก้ดยนืยนัความถูกตอ้งเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์ 
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(2)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการสบัเปลีย่นมากกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(3)  เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับรษิัท
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(4)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี  และ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน 

(5)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบ
การให้บรกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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ภาคผนวก 2 

        ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

       1. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด
ดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ให้
ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหาก
บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณี
ดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 

  1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆนอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1 ของ  
  หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ่  
  ครบถว้น ดงันี้ 

  1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

  1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการให้
มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได)้  

  1.3  มขีอ้มลูเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได้
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

  2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

  2.1 ใน ก รณี ที่ เ ป็ น ก า รล งทุ น ใน  B/E ห รือ  P/N ที่ อ อ ก ต ร าส า รดั ง ก ล่ า ว เพื่ อ ช า ร ะห นี้ ก า รค้ า  B/E                       
 หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

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  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึง
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    

2.2.2   หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ ต้องเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 
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Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไวใ้นหนังสอื
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   ใหผู้้ออก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดท้าย
ของแต่ละเดือน  ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ให้ค านวณและแจ้ง
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

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

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักับกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5   ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

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

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

 ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

     1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

        1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

   1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วน  
            ที ่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     มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

          1.1.2.2     มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วธิีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม  
                                                           หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  

      1.1.2.3     มกีารลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วธิีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม 
                    หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

      1.1.2.4     มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน 
                    นัน้  

    1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด 
             เดอร ์ 
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    1.2 กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

    1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน 
            สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

              1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

     ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

  ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

     ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

             การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

            1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

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 โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่
ถงึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit 
Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
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            2.5   ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูลราคาที ่
             น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด 
             อย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

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 ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

 4.3 มลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  

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

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์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 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการตอ้ง
เรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า Reverse 
Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าว
เป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่า
สมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 
หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่
ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่
ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
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4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธรุกรรมทีก่องทุนมอียู่
กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง
จากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse 
Repo รายการอื่นได ้

  4.6   Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 

 ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระท าการ
ในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่
ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนั
ดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน. หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 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  
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3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. 
สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้
ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้ง
เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์
และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
1.   ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคา
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบ
ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

 2.2.1    derivatives on organized exchange 
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 2.2.2    OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะ  
 จดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

  2.2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ   
 derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิ
สามญั 
 ของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุน
ได ้ทัง้นี้   
 ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1   เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้น
การค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยั
ดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2   เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอื
น ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้
ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3   เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนั
ดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ
ดว้ย 

3.4   มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5   ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5 (2) 

3.6   ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทย
หรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันี
ดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
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บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนี้
ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives 
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1   ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่
ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2   ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3   คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1    เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2    เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1    Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถใน
การช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระ
ผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนั
ความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า 
obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมี
การช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 
ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2    Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการ
ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนใน
อตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึ้น (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ 
credit event) 

7.3    ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่น
ตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสื่อม
เสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้บลจ. ลงทุน
ในหน่วย private equity ทีม่คีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
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ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดยตอ้ง
ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน  

  3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

        ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น
ประกนั  

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

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
ธพ. ในประเทศไทย 

5.2    เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับแต่

วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

                  5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
                  5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

   5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                  5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
                  5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่ง 

         ประเทศไทย  
                  5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
                  5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 
                  5.2.3.9 บล. 
5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5    ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  
6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  
         6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจดัตัง้  

 ขึ้ น ต ามกฎหม ายไท ย  และเสนอข ายต ราสารนั ้น ใน  
 ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ   
 (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร   
 Basel III 

         6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
         6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
                  6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาด 

                    ซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
                  6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี

                     รายละเอยีดตามแบบ filing 
                  6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  ≤  

                     397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม  
                     6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสาร 
                     ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 
                      6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
                      6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที ่ 

                     ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                      6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะ 

                     ท านองเดยีวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1   
                     – 6.4.3.3.2       

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer   
 Rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade 

 รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงู  
 กว่า 
 (1) 10%  
 (2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน   
      Benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       6.6.1  Reverse Repo 
       6.6.2  OTC Derivatives 
6.7   หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
       6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีน 

      ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
      SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่ 
      รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท า 
      ใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET  
      หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

       6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน 
               กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า 
               แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน 
               ก าหนด 
6.8   หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO เพื่อ

การจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ
ท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ)  

6.9   หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อ
ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)   

7 หน่วย infra หน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าแลว้ แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะ
ตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

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

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
      
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
      ใน Benchmark + 10%  
 

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

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   
ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1    B/E P/N หรอื ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่MF ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบั
โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอื
มเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2    SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร
หนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3     เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ   
 12 เดอืน  

2.4     total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนน้ี แตไ่ม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสาร  
 กึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

         2.4.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3  ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วน  
          การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา  
          (single entity limit) 

         2.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่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 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1  ทรพัย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณ 
      ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
7.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความน่า 
      เชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้ 
      (non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน 
8 Derivatives ดงันี้ 

8.1  การเขา้ท าธุรกรรม   ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 
      derivatives ทีม่ ี 
      วตัถุประสงค ์  
      เพื่อการลดความเสีย่ง    
      (hedging) 
 

 
 
 

8.2 การเขา้ท าธุรกรรม    
     derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการ 
     ลดความเสีย่ง (non- 
     hedging) 

Global Exposure Limit 
8.2.1    กรณี MF ไม่มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ 
NAV 

8.2.2    กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูค่าความเสยีหาย
สงูสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ี
กลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  derivatives) 

หมายเหตุ :   ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 
limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1    ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ของ
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ย
ก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั ้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สนิทาง
การเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด 
รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผู้
ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ใน
กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

      2.2   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่ และมี  credit rating อยู่ ในระดับต ่ าก ว่า investment grade 
หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการ
ของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน  
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้
กบักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้) 

             1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

              11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม   
                   1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศทีอ่อกหน่วยนัน้  
อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้  โดยได้รบั 
     ความเหน็ชอบจากส านักงาน 
     (1.1) มขีนาดเลก็  
     (1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
     (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วย
นัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้  โดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   

5 หน่วย Property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของกองทุน Property ทีอ่อก
หน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private 
equity 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards 
(IFRS) หรอื United States GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด  
    คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แล 
     ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่ 
    วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรค
หนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ  
    ลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ี่
บรษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด เวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 3 ในส่วนน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราส่วนการลงทุน (Product 
Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุน
รวมตลาดเงนิ 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงาน
ต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการวนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

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

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก 
     ส านักงาน 

     (ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทั 
     จดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้ง 
     ท าค าเสนอซื้อ 
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3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืได้สทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

4.  ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี ่  
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบั
การด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อน
ครบระยะเวลาทีต่อ้งแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ 
    ดงัต่อไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจดัสง่รายงานตอ่ส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณ ีภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการ
ทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอ
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการ
ตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และใน
กรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงั
ไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบรษิัทจดัการ ดงันัน้ บรษิัทหลักทรพัย์จดัการ
กองทุน พรนิซิเพลิ จ ากดั จงึไม่มภีาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์  หุน้ระยะยาว ทัง้นี้ผล
การด าเนินงานของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เอ็นแฮนซ์  หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงนิหรอืผลการด าเนินงานของ
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทหลักทรพัย์จดัการ
กองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดงักล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยอ์อกใหด้ว้ย 

• บรษิัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได ้โดยจะต้องปฏิบตัติามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ  ที่สมาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบ เพื่อที่บรษิทัจดัการจะสามารถก ากบัดูแล
การซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

• บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บรษิัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นเพื่อกองทุนรวม  โดยบรษิทัจดัการจะจดัให้มรีะบบงานทีป้่องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เพื่อใหเ้กดิความเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมเกีย่วกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Connected Person) 
และการลงทุนตามอตัราส่วนทีก่ าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นต้น ไดท้ีส่ านักงานคณะกรรมการ กลต. หรอืโดยผ่านเครอืขา่ย 
Internet ของส านกังานคณะกรรมการ กลต. (http//www.sec.or.th) 

• บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลแนวปฏิบตัิในการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงในหลกัทรพัย์ที่
กองทุนลงทุน เพื่อให้ผูล้งทุนเข้าถึงและรบัทราบขอ้มูลดงักล่าวไดโ้ดยสะดวกตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานก าหนดที่ website ของ
บรษิทั www.principal.th ทัง้นี้ผูล้งทุน สามารถขอตรวจสอบ ขอ้มลูการลงทุน เพื่อบรษิทัจดัการได ้จาก website ของ บลจ. 

• ผูล้งทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์  หุ้นระยะยาว รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมและ
ขอรบัคู่มอืภาษไีดท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

• ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ และรบัหนังสอืชี้ชวนและโครงการและขอ้ผูกพนัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซิเพลิ จ ากดั ท ีทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 
ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 www.principal.th 

• บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพิม่เติมจากผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบัผูล้งทุนตามค าจ ากดั
ความของกฎหมายหรอืตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรอืภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นี้เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และประเทศอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางปฏบิตั ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ  ทัง้นี้ บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแ่จง้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกบัการ
รูจ้กัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพสิูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บรษิัทจดัการและหรอืผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏบิตัิของกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการฟอกเงนิดงักล่าว บรษิัทจดัการและหรอืผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บรกิารใหม่ การท าธุรกรรมของ
ลูกคา้เดมิ และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มอี านาจก าหนด
แนวทาง 

  รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565

http://www.principal.th/


 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


