หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นทุนเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
Principal Equity Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL EQRMF)

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษีที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่ำวด้วย หำกไม่
ปฏิ บตั ิ ตำมเงื่อนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี และจะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ ทำงภำษี
• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพไปจำหน่ ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็ นประกัน
• กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน นี้ เมื่อเห็นว่ำ
กำรลงทุ น ในกองทุ นรวมนี้ เหมำะสมกับวัต ถุประสงค์ กำรลงทุ นของผู้ล งทุ น และผู้ล งทุ น ยอมรับ ควำมเสี่ ยงที่ อ ำจ
เกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
• ในกรณี ที่มี เหตุ กำรณ์ ไม่ ปกติ ผู้ล งทุน อำจได้รบั ชำระเงิ นค่ ำขำยคืน หน่ วยลงทุ นล่ ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ กำหนดไว้ ใน
หนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุ น
อำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนได้ตำมที่มีคำสังไว้
่
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รอง
ถึงควำมถูกต้ องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุน ที่
เสนอขำยนัน้
• บริษทั จัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดำเนิ นกำรตำมคำสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยน
ของบุ คคลใดหรื อกลุ่ม บุ คคลใดที่ ท ำให้บ ริ ษัท จัดกำรและหรือ กองทุ น ภำยใต้ กำรจัดกำรมี ควำมเสี่ย งทำงกฎหมำย
ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี หรือควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”)
และหรือกฎหมำยอื่นทัง้ ในและต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลควำมเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 16 สิ้ นสุดวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2565

ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน
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ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม
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ชื่อกองทุน
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Principal Equity Retirement Mutual Fund
(PRINCIPAL EQRMF)

ประเภทโครงกำร

กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนเปิ ดที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่ งผลให้มี Net Exposure ในตราสาร
แห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุ นในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือ
เกี่ยวข้องกับธุร กิจหรืออุ ตสาหกรรมที่มีความสาคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ หรือเป็ นธุรกิจ อุตสาหกรรม ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนหรือมีโอกาสได้รบั
ผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศกั ยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ และ/หรือ private equity หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าตหรือ
เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี้ กองทุน จะไม่ลงทุน ในหรือ มีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ ที่มีก ารจ่า ยผลตอบแทน
อ้ าง อิ ง กั บ ตั ว แ ป ร (Structured Note) แ ล ะสั ญ ญ าซื้ อ ข าย ล่ ว ง ห น้ า
(Derivatives) เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน แต่ก องทุน อาจพิจ ารณา
ลงทุ นในหรือ มีไว้ซ่ึงสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า โดยมีว ัตถุประสงค์ เพื่อป้ องกัน
ความเสีย่ ง

กำรป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

ไม่มกี ารลงทุนในต่างประเทศ

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งซื้อ

1,000 บาท
ไม่กาหนด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งขำย
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร
(Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของ ผู้ออกตราสาร เช่น ผล
การดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ งที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาลจะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
2. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษทั จัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปั จจัยที่มี
ผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของตราสาร
ทีก่ องทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษทั จัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธีการและ
ความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณ ภาพของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะคัดเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิด จากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัว ขึ้น ลง เนื่ อ งจากความผัน ผวนของปั จ จัย ต่า ง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้ น
4. แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง บริษทั จัดการมีกระบวนการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งในการทาธุรกิจของแต่ละภาคอุตสาหกรรมและแต่ละบริษัท
ก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษทั จัดการมีระบบการประเมินความเสีย่ งจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงาน อัตราการ
เติบโตทางธุรกิจรวมถึงอัตราผลตอบแทนต่อหุ้น อัตราดอกเบี้ย และมูลค่าของตราสาร โดยบริษทั จัดการจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง
หรือหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ มากจนเกินไป (Diversification of Risk)
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีผ่ ลู้ งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่ งทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
6. แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุ น และติดตามการเปลี่ย นแปลงที่มีนัยสาคัญ เพื่อก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่
กาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
7. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการทีอ่ ัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสารหนี้
ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
8. แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง บริษัทจัดการมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มี
ผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยทีค่ าดการณ์ไว้
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คำถำม-คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่ อย่ำงไร ?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด ?
5,000 ล้านบาท
(3) กองทุนนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ?
•
•

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้

•

ผูท้ มี่ เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน(สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้สุทธิ โดย
เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กบข. หรือกองทุนรวมเพื่อการออม แล้วไม่เกิน 5 แสนบาท) หรือยังใช้
สิทธิประโยชน์ไม่เต็มที่

•

ผูท้ ตี่ ้องการนาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไปหักลดหย่อนภาษี และ ต้องการลงทุนในหุน้

•

ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนต่อเนื่องเตรียมไว้สาหรับหลังเลิกทางานหรือเกษียณ

(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
•

เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั จดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 (กฎหมาย
กาหนด กองทุนจึงไม่สามารถลงทุนต่ากว่านี้ได้) การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของหุน้ ทีก่ องทุนลงทุนและหรือดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ อาจมีผลให้มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเปลี่ยนแปลงขึน้ ลง

•

ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทรี่ ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

•

ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ น
หลักประกัน
(5) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกันมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกันอย่ำงไร ?
RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรที่ลงทุน
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(6) กำรลงทุ น ในกองทุ น รวมนี้ ควรเปรี ย บเที ย บกับ ตั ว ชี้ ว ัด (Benchmark) ใด? และควรลงทุ น ในกองทุ น รวมนี้ เป็ น
ระยะเวลำเท่ำใด?
เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูล้ งทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุน เช่น ระยะเวลาในการลงทุน ให้เข้าใจ
และปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ ขึน้ กับวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน อัตราผลตอบแทนทีค่ าดหวัง ระยะเวลาเป้ าหมายในการลงทุน แผนในการใช้เงิน และปั จจัยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของผูล้ งทุน
แต่ละราย
(7) เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่ำงไร?
กองทุนนี้ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชี อย่ำงไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
1.1 ขำยหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
โดยติดต่อได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการชายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เซ็คหรือดราฟด์ ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุน โดย
ท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
(ยกเว้นธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน))
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ าเพลินจิต
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ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / เพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / เพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ชื่อบัญชี
ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 1 แนบท้ำย
1.2 กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.00 น. ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน?
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่ วนซึ่งจัดให้มขี ้นึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังทีก่ ล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร ?
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเี่ ข้าเหตุ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง สมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุ ที่ท าให้ก องทุ น รวมไม่ไ ด้รบั ชาระเงิน จากหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สินที่ล งทุ น ไว้ต ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน มีคาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มคี าสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย ลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
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(4)

(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัด การอาจมอบหมายให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่ ว ยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสังขายคื
่
น
ก่อนหลัง
วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร?
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการระหว่าง
เวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ไปกองทุ น อื่นภายใต้การบริห ารของบริษัทจัด การได้ทุ กวันท าการของ
สัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และ ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 1 แนบท้ำย

(5)

กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?

(6)

ผูล้ งทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้
ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด?

ท่านสามารถติดตามข้อมู ลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของวันทา
การซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัด การจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีทไี่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่ า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1)

กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?

2)

มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน เป็ น สมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
•

กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุ นรวม
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุ นชนิ ด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
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(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทำงและวิ ธีกำรร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่ำงไร ?
สามารถร้องเรียนได้ที่
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) กำรระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิ ธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร ?
ไม่มี
(5) กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริษทั จัดการ
เป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
(1) รำยชื่อคณะกรรมกำร
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)

• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

กรรมการ

• คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา

กรรมการ

• คุณชอง ชอย วัน

กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)

• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รำยชื่อผู้บริหำร

กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณจุมพล สายมาลา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณแบรนดา ชู

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

• คุณศุภกร ตุลยธัญ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์

ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

• คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย

• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณวนิดา ดวงพัตรา

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน

• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั

• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์

• คุณวริษฐ์ โกบุตร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
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• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) จำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 84,242,080,862.42 บาท
(5) คณะกรรมกำรพิ จำรณำกำรลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)

• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณธนา เชนะกุล, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
(6) รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

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

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

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

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

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

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

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

คุณสุปรีด์ ิ สุวพันธ์, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2549 - 2553
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2564

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ปริญญาโท Investment Management, University of Reading, U.K.
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จากัด
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พ.ศ. 2557 - 2560
พ.ศ. 2555 - 2557

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. กสิกร จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บล. ฟิ ลลิป จากัด

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

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด, ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
ฝ่ ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564)
พ.ศ. 2560 - 2564
นักวิเคราะห์ ฝ่ ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จากัด
(7) รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777
และผูส้ นับสนุนการขายและการรับซื้อคืนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ โทร. 02-470-9520
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่ อ งวานิ ช บี ชั ้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร 10310
โทร : 02-264-0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม
รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค.
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธ.ค.
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก
2563 - 30 พ.ย.
2562 - 30 พ.ย.
2561 - 30 พ.ย.
อัตรำตำมที่ระบุ
กองทุนรวม*
2564
2563
2562
ไว้ในโครงกำร
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่
ประมาณการได้
ไม่เกินร้อยละ 3.08
1.755
1.756
1.755
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.77
1.594
1.595
1.5945
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.09
0.054
0.054
0.0535
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.15
0.107
0.107
0.1070
o ค่าใช้จ่ายอื่น**
ไม่เกินร้อยละ 2.12
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
0.019
0.029
0.0173
o ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าประกาศ NAV
ตามที่จ่ายจริง
0.010
0.011
0.0085
o ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
0.008
0.005
0.0040
o ค่าธรรมเนียมจัดตัง้ กองทุน
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
0.010
ไม่มี
o อื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
0.001
0.003
0.0004
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.0044

1.774

1.784

1.7723

0.34

0.65

0.80

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
o
o
o
o
o
o

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้นาย
ทะเบียนดาเนินการใดๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ร้อยละของมูลค่ำหน่ วยลงทุน
อัตรำตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
เก็บจริง
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ไม่มี
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
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•
•
•

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 91.56
Port Folio Duration : ผลขำดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -47.53
ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ ำซื้อขำยหลักทรัพย์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564

อันดับ

รำยชื่อบริษทั นำยหน้ ำ

ค่ำนำยหน้ ำจำกกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ (หน่ วย :
บำท)

ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ ำทัง้ หมด

1

บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

442,276.77

16.07

2

บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

324,264.43

11.78

3

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

244,380.41

8.88

4

บริษทั หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

221,241.68

8.04

5

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

207,465.06

7.54

6

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

196,453.55

7.14

7

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

162,267.93

5.90

8

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

159,804.03

5.81

9

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

144,427.17

5.25

10

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

142,479.25

5.18

11

บริษทั นายหน้าอื่น ๆ

507,444.25

18.44

2,752,504.53

100.00

รวมค่ำนำยหน้ ำทัง้ หมด

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยมื เงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564
มูลค่ำตำมรำคำตลำด
(บำท)*

% NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุน้ สามัญ / จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมวด ธนาคาร

86,884,660.00

12.39

หมวด พาณิชย์

74,708,538.80

10.66

หมวด วัสดุก่อสร้าง

25,196,475.00

3.59

หมวด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

46,169,000.00

6.59

143,321,450.94

20.44

12,732,400.00

1.82

หมวด พลังงานและสาธารณูปโภค
หมวด เงินทุนและหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

12

หมวด อาหารและเครื่องดื่ม

45,343,185.00

6.47

หมวด การแพทย์

28,609,748.00

4.08

4,981,488.00

0.71

45,038,819.00

6.42

3,808,950.00

0.54

หมวด บรรจุภณ
ั ฑ์

14,790,348.00

2.11

หมวด ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

24,144,950.00

3.44

7,777,560.00

1.11

43,614,952.00

6.22

6,981,082.00

1.00

49,294,885.00

7.03

606,004.00

0.09

2,296,320.00

0.33

33,399,946.48

1.87

เงินฝากบริษทั หลักทรัพย์

1,983,537.30

0.28

ทรัพย์สนิ อื่น

3,986,443.19

0.57

(4,649,999.07)

(0.66)

701,020,743.64

100.00

หมวด วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
หมวด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวด สื่อและสิง่ พิมพ์

หมวด บริการเฉพาะกิจ
หมวด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หมวด การท่องเทีย่ วและสันทนาการ
หมวด ขนส่งและโลจิสติกส์
หมวด ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน้ สามัญ
หมวด กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจทิ ลั
เงินฝากธนาคาร
อื่นๆ
หนี้สนิ อื่น
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
หมายเหตุ :

*

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รำยงำนสรุปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่ำตำม
กลุ่มของตรำสำร
รำคำตลำด
(บำท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
35,383,483.78
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)=15%ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 5.05
- ไม่มี - ไม่มี -

ประเภท

1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากธนาคาร
3 เงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ :

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
ผูร้ บั รอง/ วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ความ
ผูส้ ลัก
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
น่าเชื่อถือ
หลัง
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด
(มหาชน)
AA+
33,388,854.44
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
AAA
5,391.01
บัญชี TFEX บริษทั หลักทรัพย์.
เคจีไอ จากัด
NA
1,983,048.30
*1
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

33,394,552.41
5,394.07
1,983,537.30

ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวม
นับจำกวัน
เริ่ม
โครงกำร

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

(15 พ.ย. 49)

(27 ส.ค. 64)

(28 พ.ค. 64)

(27 พ.ย. 63)

(30 พ.ย. 61)

(25 พ.ย. 59)

(25 พ.ย. 54)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

16.4335*

16.8757

16.6734

14.6760

18.0587

15.8814

8.5918

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

3.36%

-4.34%

-1.91%

14.32%

-3.09%

0.59%

6.46%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

9.07%

-3.73%

-0.47%

14.65%

1.62%

3.94%

8.10%

ผลกำรดำเนิ นงำนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100.00%
* NAV ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ภำคผนวก 1
1. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1.1

การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ยกเว้นกรณีที่ผู้สนใจลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุน
รวมใดกองทุนรวมหนึ่งทีจ่ ดั ตัง้ และจัดการโดยบริษทั จัดการอยู่แล้ว) พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผู้ทสี่ นใจจะลงทุน และบริษัท
จัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีของการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวม)
คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคล

• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
1.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
1.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุน ครัง้ แรก ผู้ สนใจลงทุน สามารถสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุ นโดยกรอกรายละเอีย ดในค าสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
วันเวลำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
รำคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่ วยลงทุน บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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กำรส่งคำสั ่งซื้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการให้
มีการหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อม
ชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการ
ยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อ
รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ”
(2) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพ ย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพริน ซิ
เพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ”
ทัง้ นี้ การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุ นที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
สาหรับผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ที่มีบัญ ชีกองทุ นกับบริษัท จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ นทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด และหลักฐาน
การชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้
สังซื
่ ้ อเรียบร้อยแล้ ว บริษัท จัดการหรือผู้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คืน จะมอบสาเนาคาสัง่ ซื้อ ให้แก่ ผู้สัง่ ซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน และบริษัท จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ และกรณีทเี่ ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่ง
เช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนให้กับผู้สงซื
ั ่ ้อภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัทจัดการ
อาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.3.4 ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่ าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิด
ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท จัดการหรือกองทุ น บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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จดทะเบียนไว้ต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้ห ลักการ
“สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกี ารสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ (Pro Rata)
1.4.2 ในกรณี ที่จานวนเงินที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บได้จริงภายในวันและเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3 ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิด
ความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.4.4 ในการเสนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุ น บริษัทจัด การ จะไม่จ ัดส่งเอกสารเกี่ยวกั บสิทธิประโยชน์ ของการลงทุน ใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้ผทู้ สี่ นใจจะลงทุน ในกรณีทผี่ ู้สนใจจะลงทุนเป็ นผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งทีจ่ ดั ตัง้ และจัดการโดยบริษทั จัดการอยู่แล้วในขณะนัน้ หากข้อมูลของเอกสารนัน้
ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเคยได้รบั
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณี ดังต่ อไปนี้ ให้การอนุ มตั ใิ ห้
จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
บริษั ท จัด การจะแจ้งให้ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณี ต ามวรรคหนึ่ งภายใน 15 วัน นั บแต่ ว ัน สิ้น สุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินที่
ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่ วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กาหนดเวลานัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะดาเนิ นการคืนเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ นตามรายละเอียดข้างต้น เว้น แต่ สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.2 ในกรณี ที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่ มีดอกเบี้ย
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและ
จาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซือ้ หน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ ตามรายละเอียด
ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใด
ที่บริษัทจัดการไม่ สามารถคืนเงิน ค่าสังซื
่ ้ อตามวิธีการในค าขอเปิ ด บัญ ชีก องทุน ของผู้สงซื
ั ่ ้อ ได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จ ะ
พิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน เป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุ ง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือ ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่ วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. กรณีผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัท
จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการ
ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่
มีการส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนแล้ว
หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ยกเว้นกรณีทผี่ สู้ นใจลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งทีจ่ ดั ตัง้ และจัดการโดยบริษทั จัดการอยู่แล้ว)
พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ ี่สนใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และ
เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทา
การ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
2.1.2 สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุ นรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบ
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้น
แต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
• สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
นามของนิตบิ ุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มอี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
วันเวลำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ในวันทาการขายหน่วยลงทุน คือ ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลา
เริม่ ทาการถึง 15.30 น.
รำคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน
นัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายนัน้
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)) โดยต้องสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
กำรส่งคำสั ่งซื้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน

2.3

1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจดาเนินการ
ให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อม
ชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใดที่
บริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี
“บลจ.พรินซิเพิล ”
(2) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน ”
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได้ภายในวันเดียวกับวันทีท่ รี่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเท่านัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ส่ง
โทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยังบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงิน ค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สังซื
่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีทกี่ ารชาระเงินด้วยคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่ วยลงทุนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ และจะ
ดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์
นัน้ คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นีบ้ ริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดาเนินการ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

19

ดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ งซื
ั ่ ้อ
โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากใน
กรณีทมี่ กี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะพิจารณา
จัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผูส้ งซื
ั ่ ้อ (Pro Rata)
2.4.2 ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการ
สามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายทีบ่ ริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนของคาสังซื
่ ้อนัน้ ๆ เว้นแต่บริษทั จัดการ
ได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั
จัดการจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัด
จากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน
15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนใน
อนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้ อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อได้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจ
มอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทน
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
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ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
ได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller
machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้ การ
ให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั
จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่
ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับแต่
วันทีม่ กี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั
จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทาง
โทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใด ๆ เป็ น
เวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ
7. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้แตกต่า ง
จากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลา
ในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามทีส่ านักงานกาหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมไปลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
2.6 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
บริษัท จัด การอาจเปิ ดให้บริการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน โดยบริษัท จัด การจะปิ ดประกาศรายละเอีย ดล่ วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปิ ด
ให้บริการ ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วย
ลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น หมายถึง การโอนย้ายหน่ วยลงทุ นของกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายด้านภาษี อากรของ
กองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีก ารดาเนิน การเป็ นไปตามที่หลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขที่กฎหมาย
ดังกล่า วและตามที่รายละเอีย ดโครงการกาหนด โดยเป็ น การขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุน หนึ่ ง
(กองทุน ต้น ทาง) เพื่อน าเงิน ค่าขายคืน ซึ่งได้ห ักด้วยค่ าธรรมเนีย มการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ นแล้ว (ถ้ามี) ไปซื้อหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น (กองทุนปลายทาง)
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นเงินสดหรือวิธกี ารอื่นที่บริษทั จัดการยอมรับ
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เพื่อ ให้สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม (ถ้ ามี) หรือเพื่อ ให้เป็ น ไปตามคาสังหรื
่ อการตีค วามหรือการให้
ความเห็นของหน่วยงานผูม้ ีอานาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการ)
3.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

3.2

ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่น มายังกองทุนนี้สามารถขอรับ
หนังสือชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน รวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อ หน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชี กองทุน รวม) ค าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นหรือค าสังสั
่ บเปลี่ย น
หน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่ องทางอื่น ที่บริษัท จัด การอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสังสั
่ บเปลี่ย น
หน่ วยลงทุ นได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือ เอกสารอื่นใดที่บริษัท
จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน และดาเนินการให้เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันทีบ่ ริษทั จัดการต้นทางหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รบั คาสังที
่ ่แสดงวัตถุประสงค์โอนย้ายจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ” หรือกรณีอ่นื ใดที่
บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) และเมื่อบริษัท
จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่
บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะยกเว้น ข้ อก าหนดเรื่อ งมู ล ค่ า ขัน้ ต่ า ในการสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ให้ แก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ประสงค์ จ ะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าขอเปิ ด บัญ ชี ก องทุ น รวมให้ ค รบถ้ ว น พร้ อ มแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบการขอเปิ ด บั ญ ชีก องทุ น รวมโดยปฏิบั ติ
เช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ้งแรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่น สามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใด
ทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถขอรับได้ทบี่ ริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวัน
และเวลาท าการ หรือช่ องทางอื่น ที่บริษัท จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อ มเอกสารประกอบการสับ เปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริ ษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และบริษทั จัดการจะ
ดาเนินการนาเงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพปลายทาง หรือชาระให้แก่บริษัทจัดการที่จดั การกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทางดัง กล่าว ตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด ภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่บริษัท จัด การหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนได้รบั คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยน
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทีส่ มบูรณ์จากผู้ถอื หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนให้ผู้
สังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) และเมื่อ บริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
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3.3 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลำสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือว่าวันทีค่ าสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวันทาการขาย
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบั คาสังซื
่ ้อ หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และ
บริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต้นทาง
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00น.
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่ วยลงทุ นจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุ นที่ใช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุ น ณ สิ้นวันทาการขายหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต้นทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นเงินสดหรือวิธกี ารอื่นทีบ่ ริษัทจัดการ
ยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการตีความหรือ
การให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ ีอานาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ถอื ว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ)
ทัง้ นี้ กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทางผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนตามปกติของ
กองทุนนี้สาหรับการสับเปลี่ยน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการได้ร ับค าสังสั
่ บเปลี่ย นหรือ เอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) ที่สมบู รณ์ และได้ทารายการ
สับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นเงินสดหรือวิธีการอื่นทีบ่ ริษัทจัดการ
ยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการตีความหรือ
การให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ ีอานาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ถอื ว่า
เป็ นการแก้ไขโครงการ)
ทัง้ นี้ กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามปกติ
ของกองทุนนี้สาหรับการสับเปลี่ยน
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณี ที่กองทุน นี้เป็ น กองทุนต้นทางและผู้ถือหน่ วยลงทุ นสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน โดยมีจานวนหน่ ว ยลงทุนหรือมูลค่ า
หน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลทา
ให้ห น่ วยลงทุน ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นมีมูล ค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุ นคงเหลือในบัญ ชีขนั ้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุน ประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้ หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว บริษัทจัดการจะปิ ด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ณ สถานที่ ติ ด ต่ อ ของผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น ที่ ใ ช้ ใ นการรับ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น และแจ้ งให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
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2. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่ สามารถเรีย กเก็บค่า ใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และวิธกี าร
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตาม
คาสังหรื
่ อการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มอี านาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศทีส่ านักงานบริการ
ของบริษทั จัดการ (ถ้ามี) สานักงานใหญ่และสานักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
การออกและส่งมอบหนังสือรับรองการโอนและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุ นจะจัด ส่งหนั งสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนในกองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ
(กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง) และหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนอื่น ให้แก่
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณีตามข้อ
“การเลื่อนกาหนดการชาระเงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อ เพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ นผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ ได้แก่ การบริก ารธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อ งฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic
teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้การ
ให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์ แก่ ก องทุน โดยรวม โดยไม่ ถือว่ าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริษัท จัดการจะปิ ด ประกาศรายละเอีย ดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการ ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั น้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยน
ก่อนการดาเนินการ
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ภำคผนวก 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษั ท จัด การจึง อาจลงทุ น หรื อ แสวงหาประโยชน์ เฉพาะจากหลัก ทรัพ ย์ ทรัพ ย์ สิน อื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอ่ืน อย่ า งใด
อย่ า งหนึ่ ง หรือ หลายอย่ า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ก าหนดดั งต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ให้ค วามเห็ น ชอบหรือ มีป ระกาศแก้ ไ ขหรือ เพิ่ ม เติม ประเภท
หรือ ลั ก ษณะของหลั ก ทรัพ ย์ ห รื อ ทรัพ ย์ สิน หรือ การหาดอกผลโดยวิ ธีอ่ื น และหากบริษั ท จัด การพิ จ ารณาเห็ น ว่ า เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ กองทุ น โดยรวมบริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่ จ ะพิ จ ารณาลงทุ น ภายใต้ แ นวทางที่ แ ก้ ไ ข เปลี่ย นแปลงของ
สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่ า วโดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งแจ้ งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ก่ อ นการด าเนิ น การ ทัง้ นี้ ในกรณี
ดังกล่ า วจะเป็ น ไปเพื่อ ปกป้ อ งผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หน่ ว ยภายใต้ สถานการณ์ นั น้ ๆ โดยค านึ งถึ งและรัก ษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น สาคัญ โดยจะไม่ ถือ ว่ า เป็ นการด าเนิ น การที่ ผิด ไปจากรายละเอีย ดโครงการ และถื อ ว่ า ได้ ร ับ
มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน
ข้อ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่ึงจัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/Eหรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
กรณี เป็ นหน่ วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับ
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ด
เดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเ อร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิติบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
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1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี Credit
Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารที่มกี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋ว
ทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น Issuer Rating ต้องเป็ น
Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี Guarantor Rating อยูใ่ นอันดับ Investment Grade
2.5 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ขี อ้ มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั
Credit Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ขี อ้ มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond
Market Association) หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยมื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตาม
วิธกี าร ดังนี้
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มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + Discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุนชาระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม
Reverse Repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทมี่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน (1) บริษทั จัดการต้อง
เรียกให้คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิใ์ นเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ในการทา Reverse
Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื และทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมาดังกล่าว
เป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ลดลงกว่า
สมการใน ข้อ 4.4 (1) เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4 (3)
4.4.3 ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้น
วัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่ง
ได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษทั จัดการจะไม่
ดาเนินการตามข้อ 4.4 (2) ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ทกี่ องทุนพึงได้รบั จาก Reverse Repo จนถึงวันทีม่ กี าร
คานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมีอยู่
กับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง
จากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื หรือทรัพย์สนิ ทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก Reverse
Repo รายการอื่นได้
4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน ดังนี้
1. มีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทคี่ ู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการใน
ฐานะตัวแทนของผูย้ ืม ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนฟื้ นฟู
ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์

1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพ ย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน.
หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผู้มภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น Issuer Rating ต้อง
เป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทมี่ ี credit rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ องทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอี ่นื ซึ่งจะมีผลให้
บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิไ์ ปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้
3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น Issuer
Rating ต้องเป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 Reverse Repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot price)
หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ underlying
ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ น ธนาคารพาณิชย์.
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ
WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเี่ ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในข้อ
3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
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4.

5.

6.

7.

3.2.2 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคา
หรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษทั ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ใน
ฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อ
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เกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่
เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้
ผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่
ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความ
เสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่
ผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
อ้างอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่
เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงที่มลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีที่เป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ ิใช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ ให้ บลจ. ลงทุ น ในหน่ ว ย private equity ที่มีคุ ณ สมบัติและเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ในการลงทุ นเช่ นเดียวกับ
ข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผู กพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private
equity ได้ โดยต้องไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนต่ำงประเทศ : ไม่มี
3. ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศ
กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (Single Entity Limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จากัดอัตราส่วน
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

2.2 กรณีมี Credit Rating อยูใ่ นระดับ Investment Grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

ไม่เกิน 20%

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาล
เป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(ห รื อ ไ ม่ เกิ น 10% เมื่ อ เป็ น ก า ร ล ง ทุ น ใน
ต่ างประเทศหรือ ผู้มีภ าระผู ก พัน มีภูมิล าเนาอยู่
ต่ า งประเทศ โดยเลื อ กใช้ Credit Rating แบบ
National Scale ซึ่งประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign
rating อยู่ในระดับที่ Investment grade) หรือ)

5

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย จะสูงกว่า
ไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ (1) 10% หรือ
ธพ. ในประเทศไทย
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
ใน Benchmark + 5%
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ ≤ 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาด และขนาดย่ อ ม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่ อ การส่ งออกและน าเข้า แห่ งประเทศ
ไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
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ข้อ

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ ูอ้ อกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออกจากการซื้อขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หุน้ ทีอ่ ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1. เป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ที่ผู้ออกจัดตัง้
ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั น้ ใน
ต่ า งประเทศ หรือ ผู้ อ อกจัด ตั ง้ ขึ้น ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที่ไ ด้ร ับอนุ ญ าตให้ประกอบธุร กิจ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้
≤ 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบัน การเงิน ต่ างประเทศที่มีลักษณะ
ท า น อ ง เดี ย ว กั บ บุ ค ค ล ต า ม ข้ อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ทีม่ ี Issuer
Rating อยู่ในระดับ Investment grade
ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment
Grade

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
Benchmark + 5%
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ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

6.6.1 Reverse Repo
6.6.2 OTC Derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือ ของตลาดซื้อขายหลัก ทรัพ ย์ ต่ างประเทศ (แต่ ไ ม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
6.8 หน่ ว ย private equity ที่ จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขายหรื อ อยู่ ร ะหว่ า ง IPO
เพื่อ การจดทะเบีย นซื้ อ ขายในกระดานซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ สาหรับ
ผู้ ล งทุ น ทั ่ว ไป ข อ ง SET ห รื อ ข องต ล าด ซื้ อข ายห ลั ก ท รั พ ย์
ต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึ งหน่ ว ย private equity ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนิ น การแก้ ไ ขเหตุ ที่ อ าจท าให้ มี ก ารเพิ ก ถอนหน่ ว ยดัง กล่ า ว
ออกจากการซื้ อ ขายใน SET หรื อ ในตลาดซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ ด
ทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทา
ให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7

หน่ ว ย infra หรือ หน่ ว ย property ของกองทุ น ที่มีลัก ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้ว
แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ
มีลกั ษณะตาม 6.7.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ1 - ข้อ 7 (SIP)

ไม่เกินร้อยละ 5

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1.เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2.Derivatives on Organized Exchange

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (Group Limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษทั ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผู้
ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีการ
รับโอนสิท ธิเรียกร้องในตราสารได้ต ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด
หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้ก่งึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating

3

หน่วย Property

ไม่เกิน 15%

4

หน่วย Infra

ไม่เกิน 20%

5

Reverse Repo

ไม่เกิน 25%

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน
อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

6

Securities Lending

ไม่เกิน 25%

7

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพื่อการลงทุน (derivatives เพื่อ non-hedging)

ไม่เกิน 20%

8

total SIP ซึ่งได้แก่
8.1 ทรัพ ย์สินตามข้อ 8 ในส่ว นที่ 1 : อัตราส่ว นการลงทุ นที่ ค านวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
8.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lII ทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อ
ทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้
(non-investment grade / unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
9

อัตรำส่วน

derivatives ดังนี้
9.1 การเข้าทาธุรกรรมderivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสีย่ ง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

9.2 การเข้าทาธุรกรรม derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อการลดความ
เสีย่ ง (non-hedging)

global exposure limit
9.2.1 กรณี MFไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัดnet exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
9.2.2 กรณี MFมีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน
(complex strategic investment)หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน
(exotic derivatives)

ส่วนที่ 4: อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (Concentration Limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้
ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ของผูอ้ อก
รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้

2.1 ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมู ลค่ าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
บัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินตาม
งบการเงิน ล่ าสุ ด ด้วยก็ไ ด้โ ดยข้อ มู ล หนี้ สิน ทางการเงิน นั น้ จะต้องเป็ น
ข้อมู ลที่มีการเผยแพร่เป็ น การทัว่ ไป และในกรณี ที่ผู้ออกตราสารไม่ มี
หนี้สนิ ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของ
ผู้อ อกตราสาร ให้ใ ช้อัต ราส่ ว นไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมู ลค่ าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุ นลงทุ นในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ น ตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ ใ นระดับ ต่ า กว่ า investment grade หรือ ไม่ มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่อ กองทุ นภายใต้ก ารจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตราสารที่ ออก
โดยบุคคลดังนี้)
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
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ข้อ
4

ประเภททรัพย์สิน
หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตรำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Infra ทัง้ หมดของกองทุน Infra ทีอ่ อกหน่วย
นัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย Infra ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

5

หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Property ทัง้ หมดของ Property ที่ออกหน่ วย
นัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ ลี ักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

6

หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน private
equity

หมายเหตุ: *หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ ู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards
(IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาด
คุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับ
แต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัตมิ ีคุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
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(2)

ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเว้น
แต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 3
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามอัตราส่วนการ
ลงทุน (Product Limit)
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่ง
รายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการต้องจัดทา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไ ขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหนุ้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจาก
สานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ เป็ นหุน้ ของ
บริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือ
ข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
3. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงั ต่อไปนี้
จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง แต่ทงั ้ นี้
บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
4. ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัท จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษทั จัดการ
สามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถอื หน่ วยลงทุ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธกี ารเผลแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
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(1.1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการวันที่ไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(1.2) ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทกี่ ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือ
ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผูล้ งทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเดิมในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั จัดการต้องงด
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่
ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ล
ใช้บังคับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

41

➢ กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล หุ้นทุนเพื่อกำรเลี้ยงชี พเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจัดกำร ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุน ของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล หุ้นทุนเพื่อ
กำรเลี้ยงชีพ ทัง้ นี้ ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล หุ้นทุนเพื่อกำรเลี้ยงชีพไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถำนะทำงกำร
เงินหรือผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
➢ ผู้ลงทุน ควรศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชี พให้เข้ำใจ รวมทัง้ สำมำรถสอบถำมรำยละเอี ย ด
เพิ่ มเติ มและขอรับคู่มือภำษีได้ที่บริษทั จัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
➢ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่
บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
➢ บริ ษัท จัดกำรอำจลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์สิน อื่น เพื่อ บริ ษัท จัดกำรเช่น เดีย วกัน กับ ที่ บ ริ ษัท จัดกำรลงทุ น ใน
หลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ กองทุ น รวม โดยบริ ษัท จัดกำรจะจัดให้ มี ร ะบบงำนที่ ป้ อ งกัน ควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ เพื่ อให้เกิ ดควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุน เพื่อบริ ษัท
จัดกำรได้ที่บริษัทจัดกำร ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริ ษทั จัดกำร (ถ้ำมี) และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
➢ ผู้ล งทุ น สำมำรถตรวจดู ข้ อมู ล ที่ อำจมี ผ ลต่ อกำรตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น กำรท ำธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ องได้ ที่
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อ โดยผ่ ำ นเครื อ ข่ ำ ยอิ น เตอร์เ น็ ต ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
www.sec.or.th
➢ บริ ษทั จัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณและประกำศ
ต่ำงๆ ที่ สมำคมบริ ษทั จัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ เพื่อที่บริษัท
จัดกำรจะสำมำรถกำกับและดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้
➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทำกำรของบริ ษัท
จัดกำรหรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดกำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้อคืน
ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษทั จัดกำร
➢ กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั
รองควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขำยนัน้ ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ ม รับหนังสือชี้ชวน โครงกำร และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดกำรและ
➢ ผู้สนั บ สนุ นกำรขำยและรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น บริ ษัท หลักทรัพ ย์จดั กำรกองทุ น พริ นซิ เพิ ล จ ำกัด ที่ อยู่ 44 อำคำร
ธนำคำรซี ไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ
0-2686-9595 www.principal.th
➢ บริ ษัทจัดกำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับ ซื้อคืนหน่ ว ยลงทุนที่ บริษัทจัดกำรแต่งตัง้ อำจพิ จำรณำขอข้อมูล
เอกสำร หลักฐำน เพิ่ มเติ มจำกผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้
ลงทุนตำมคำจำกัดควำมของกฎหมำยหรือตำมที่หน่ วยงำนที่มีอำนำจกำหนด ทัง้ ก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศ
อื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เ ป็ นไปตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั ่งกำรของหน่ วยงำนผู้มีอำนำจ ทัง้ นี้
บริ ษัท จัดกำรและผู้ส นับสนุนกำรขำยและรับ ซื้อคืนหน่ ว ยลงทุน มีหน้ ำที่ ต้องทำควำมรู้จกั ตัวตนของลูก ค้ำ (Know
Your Client: KYC) และกำรพิ สูจน์ ทรำบลูกค้ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือ
หน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ ำที่ แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับกำรรู้จกั ตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิ สูจน์
ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้ บริ ษัทจัดกำรและหรือผู้สนั บสนุนกำรขำยและรับซื้อคื นหน่ วยลงทุน ทรำบ โดยตำมแนวทำง
ปฏิ บตั ิ ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินดังกล่ำว บริ ษทั จัดกำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้ กำรเปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรทำธุรกรรมของลูกค้ำเดิ ม
และกำรทบทวนข้ อมู ล ลูก ค้ ำให้เป็ นปั จจุ บ ัน เป็ นระยะๆ รวมทัง้ กำรดำเนิ นกำรอื่ น ๆ ตำมที่ ห น่ วยงำนผู้มี อำนำจ
กำหนดแนวทำง
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