
 

 

 

 
 
 

 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 18 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2566 

• กำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำว (LTF) ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำมำลดหย่อนภำษีได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่ำวด้วย หำกไม่ปฏิบติัตำม
เงื่อนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (กำรลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562 ผู้
ลงทุนจะต้องลงทุนใน LTF อย่ำงน้อย 7 ปีปฏิทิน) และกำรลงทุนตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำมำ
ลดหย่อนภำษีได ้

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่ำวด้วย หำกไม่ปฏิบติัตำม
เงื่อนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี      

• ผู้ลงทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวชนิดมีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (class T) ไปจ ำหน่ำย โอน จ ำน ำ หรือ
น ำไปเป็นประกนั 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำว
เม่ือเหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้น
จำกกำรลงทุนได ้

• ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถ
ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรองถึงควำม
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้ 

• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท ำให้บริษทัจดักำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจดักำรมีควำมเส่ียงทำงกฎหมำย ควำมเส่ียงด้ำนภำษี หรือ
ควำมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอ่ืนทัง้ในและ
ต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลควำมเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำว 
Principal Long Term Equity Fund (PRINCIPAL LTF) 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

                1.  ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 

   ลกัษณะส ำคญัของกองทุน 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว  

Principal Long Term Equity Fund, (PRINCIPAL LTF)  

ประเภทโครงกำร กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  

1. ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อย่อ: PRINCIPAL LTF-T)  

2. ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: PRINCIPAL LTF-A)  

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

นโยบำยกำรลงทุน ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ี
ปัจจยัพืน้ฐานด ีหรอืเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิหรอือุตสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศ หรอืเป็นธุรกจิ อุตสาหกรรม ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนหรอืมโีอกาสไดร้บัผลดีจากนโยบายของ
รฐับาล หรอืมศีกัยภาพในการเตบิโตสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุน
ลงทุนได ้

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่าย 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 

ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทุน 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

 

 

  

 

 

 

 

 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี   1,000 บาท 

ชนิดสะสมมลูค่า                    1,000 บาท 

ไม่ก าหนด 

 

วนัที ่3 พฤศจกิายน 2548 

 
วนัที ่1 ธนัวาคม 2548 
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2. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 

•  เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจำกเงินลงทุน 

• โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดงันี้ 

 - ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(ชื่อย่อ: PRINCIPAL LTF-T) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีต่อ้งการน าเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของ LTF ไปหกัลดหย่อนภาษตีามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยตอ้งเป็นการซื้อหน่วยลงทุน หรอื
สบัเปลีย่นเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 เท่านัน้ และโดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตาม
ความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีองทุน LTF 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรอื
สบัเปลีย่นเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี เวน้แต่เป็นการสบัเปลีย่นเขา้หรอืโอนหน่วย
ลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษีเช่นเดยีวกนั ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด โดยผูล้งทุนคาดหวงัโอกาสรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) 

-  ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: PRINCIPAL LTF-A) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล/สถาบนั ที่คาดหวงัโอกาสรบั
ผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยทีก่ฎกระทรวง 
ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2559 ก าหนดใหส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษกีองทุน LTF สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ การลงทุนใน LTF ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้
ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษ ีLTF ได ้

• ผูท้ีต่อ้งการลงทุนใน LTF ทีเ่น้นลงทุนในหุน้คุณภาพ เพื่อโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่งูขึน้ 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าทีล่งทุนและท าให้
ขาดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ 

4.  จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 

•  5,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลำบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่30 พฤศจกิายน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2549 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงของมลูค่าของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน  

• หากผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดตามเงื่อนไขการลงทุนทีก่รมสรรพากรก าหนดผูล้งทุนจะตอ้งช าระคนืสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในก าหนด มฉิะนัน้จะตอ้งช าระเงนิเพิม่และ/หรอืเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 

• เน่ืองจากกองทุนจะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 (กฎหมายก าหนด กองทุนจงึ
ไม่สามารถลงทุนต ่ากว่านี้ได)้ การเปลีย่นแปลงของระดบัราคาของหุน้ทีก่องทุนลงทุนและหรอืดชันีตลาดหลกัทรพัย ์อาจมผีลใหม้ลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงขึน้ลง 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไข
การลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(การลงทุนตัง้แต่ปี 2559-2562   
ผูล้งทุนจะตอ้งลงทุนใน LTF อย่างน้อย 7 ปีปฏทินิ) และการลงทุนตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป ผูล้งทุนไม่สามารถน ามา  
ลดหย่อนภาษีได ้
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• ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) ไปจ าหน่าย จ่าย โอน 
จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั  

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

กองทุนน้ีเปรยีบเทยีบกบัดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

ในกรณีมีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั (Benchmark) ของกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรยีบเทียบกับตัวชี้วดัตาม
ประกาศที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนัน้ด้วย โดยบรษิัทจดัการจะแสดงตวัชี้วดัใหม่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัเมื่อบรษิัทจดัการจดัท า
หนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัในทุกรอบปีบญัช ี

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบนโยบาย
การลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่า
อธิบายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื 
ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทยีบในกรณีที่ผู้ออกตัวดชันีของตวัชี้วดัไม่ได้จดัท าหรอืเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดย
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่้
ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

     9.  กำรขำย กำรรบัซ้ือคืน และกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
      9.1   กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร    

1.1 กำรขำยหน่วยลงทุน 

                     ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการชายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซ็คหรอืดราฟด์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน โดยท่าน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

สัง่ซ้ือผ่าน ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี(ไทย) บลจ.พรนิซเิพลิ 

สัง้ซ้ือผ่าน บลจ.พรินซิเพิล  

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี(ไทย) บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอน เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

                     ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

       9.2   กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

หากบรษิทัจดัการมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง เกีย่วกบัวนัและ / หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมริกาหรอืผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ี
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ขึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิในการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคล
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามข้อ (ก) หรอื 
(ข)  โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

 (3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อ
คนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตาม
ขอ้ (2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

        9.3  วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร? 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(class T) 

   บรษิทัจดัการจะรบัสบัเปลีย่นเขา้หรอืโอนหน่วยลงทุนมาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)    
กองทุนอื่นทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษเีช่นเดยีวกนัเท่านัน้ 

2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (class A) 
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        ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได้ทุกวนัท าการ          
ตัง้แต่เวลาเริ่มท าการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วิธีการ วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย        
ลงทุน 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได้ทุกวนัท าการของ   
สปัดาห์ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิีการ วนัเวลา และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

         ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

                10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 10.1 บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูล
ในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่ไม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แตไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) 
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 
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 11. กำรไม่ขำยไมร่บัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

11.1  บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณี
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุน ในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สิน ในต่ างประเทศ และมีเหตุ การณ์ ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น  ซึ่ ง   
   ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุน
รวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท า
การ 

(6)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 19.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื
หยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป
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ใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

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

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
กไ็ด ้  

 11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

     12.  กำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน (ตำมสน.87/2558 ข้อ 30) 

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกนิ 20 วนั
ท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนออกไปได ้

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทำงผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ  
  ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

•       ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ค านวนทุกสิน้วนัท าการไดภ้ายในว านท าการถดัไป  

•       ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ ใหบ้รษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 
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14. ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

         Website: www.principal.th 

 

http://www.principal.th/
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 ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

ระดบัควำมเส่ียงของกองทุน 
กองทุนมีควำมเส่ียงระดบั 6 
 
 
 
 
 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร  (Business Risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีของผู้ออกตรำสำร  (Credit  Risk) 

 ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร 
เชน่ ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อก
ตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้นี้หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทนี้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บรษิทัจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิ
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจใน
คุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิัทจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออกตราสาร
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วิธกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิัท
จดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร  (Market  Risk) 
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตัวขึ้นลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตรา
สาร  โดยค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสาร
ดงักลา่ว   

4. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร  (Liquidity  Risk) 
 ความเสีย่งที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรอืตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว ้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่างๆ 
ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทน
และความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

5. ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึ่งมผีลใหร้าคาของตรา

สารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง บรษิทัจดัการมแีนวทางในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย โดยการวเิคราะห์ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
หรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของ
แต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้
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เครื่องมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

กำรปรบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรกำรค ำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในกำรซ้ือขำยทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

1.  บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 
Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผู้
ถอืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2.  swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจัดการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ขอ้มูล
ประมาณการภายใต้ข้อเทจ็จรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่าย
จากการซื้อหรอืขายทรพัย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน 
ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วน
การลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3.  Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

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

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ที่เก็บจรงิได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน
อตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระดว้ยเชค็ที่เรยีกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้ รบัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่าswing threshold ทีบ่รษิัทจดัการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out)  

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. กำรก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ำกดัในกำรรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลำท่ีต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ำเกินกว่ำ : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดักำรล่วงหน้ำเป็นเวลำ : 5 วนัท าการ 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 
period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 
ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ ใช้เครื่องมือ 
Notice period ดงักล่าว 

ในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน Notice period 
สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรอื
ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่
และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้องไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึง ปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต ำ่กว่ำร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดักำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไมเ่กิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลำ : 30 วนั 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

1.  บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิRedemption Gate ตามราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่า
เท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3.  บรษิัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงนิค่าขายคืนทัง้จ านวน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

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

5.  บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6.  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7.  ในกรณีที่มกีารใช้เครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8.  ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธะิปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีด
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วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่การยกเลกิ Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกตดิ้วย Gate threshold ได ้โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน 
สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอื
ปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็น
ตน้ 

3.  กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน  (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท ำกำร) : 1 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิด เหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสั ง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก 

    เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระ 

     ส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
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ตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3.อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี้  กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่ เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลือ ที่มี
คุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 
• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะ
นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 
1) หน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี (class T) 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวชนิดมสีทิธิ
ประโยชน์ภาษไีปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมด
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

   2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (class A)  
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอื
กลุ่มบุคคลใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบส าคญัการโอนหน่วยลงทุนให้
ครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

4. ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ิทธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดัในกำรใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่ำอำจจะเกิดขึ้น 

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

7. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวของกองทุนรวม 
ไม่ม ี

8. ภมิูล ำเนำเพ่ือกำรวำงทรพัย ์ส ำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทย 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

        1.    รำยช่ือคณะกรรมกำร 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รำยช่ือผู้บริหำร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ ำนวนกองทุนรวม และมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 
         2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 68,052,786,818.22 บาท 

  4.    คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวรียุทธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

          5.  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน 

•     คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2549                              ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  พ.ศ. 2546                              ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกียรตนิิยม) จาก  
                                              Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  ประสบการณ์ท างาน 
  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
  พ.ศ. 2564                               Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  

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

                                                    บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
  พ.ศ. 2556 - 2557                     Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
  พ.ศ. 2551 - 2556                     ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน  

                                                    ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
  พ.ศ. 2550 - 2551                     นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทสิโก ้จ ากดั 

• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2556 - 2557   ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

  พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประสบการณ์ท างาน  

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

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

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

• คณุชำตร ีมีชยัเจริญย่ิง 

  ประวตักิารศกึษา 

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

  พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประวตักิารท างาน 
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  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

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

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

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

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

•   คณุสิทธิกำรย ์พงษ์พฒันศึกษำ, CFA 
  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557  ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ 

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ประวตักิารท างาน 
  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
  พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
  พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
  พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  ผูช้่วยนักวเิคราะห ์บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

•     คณุสุปรีด์ิ สุวพนัธ,์ CFA 

  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2554 – 2555                    ปรญิญาโท Investment Management, University of Reading, U.K. 
  พ.ศ. 2549 - 2553                     ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ประสบการณ์ท างาน 
  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
  พ.ศ. 2560 - 2564                     ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 
  พ.ศ. 2557 - 2560                     ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสกิร จ ากดั 
  พ.ศ. 2555 - 2557                     ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บล. ฟิลลปิ จ ากดั 

•     คณุปฐมพงษ์ เรืองคณำรกัษ์ 

  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2554 - 2558                      ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ประสบการณ์ท างาน  
  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั, ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน  
                                               ฝ่ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564) 
  พ.ศ. 2560 - 2564                      นักวเิคราะห ์ฝ่ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั       

6.   ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2626-7777 

หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

        7.   นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 
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        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2299-1111 

   นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของ 
   ผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รำยช่ือผู้สอบบญัชี 

  ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  
ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : 
บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 02 2645 0080 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้
ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2564 -  
30 พ.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2563 -  
30 พ.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2562 -  
30 พ.ย. 2563 

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้
(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ*** 
- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.46 

 
 

1.172 

 
 

1.171 

 
 

1.3 
o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 

- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.15 
 

1.033 
 

1.032 
 

1.03 
o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 

- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
 

0.032 
 

0.032 
 

0.03 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 

- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 
 

0.107 0.107 0.11 
o ค่าใขจ่้ายอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี 0.13 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.13 

2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.031 0.028 0.04 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.013 0.010 0.01 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.005 0.006 0.01 
o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.009 0.009 0.01 
o อื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.004 0.003 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้ 
- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี      

  
 

1.203 

 
 

1.199 

 
 

1.34 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.38 0.44 0.34 

 
หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

              จะค านวณเป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทนุนัน้ 
              ***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถอืหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : 112.69 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขำดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -46.32 

 

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน  2565 

    มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
   

  หมวด ธุรกจิการเกษตร             7,754,720.00  
 

1.00  

  หมวด ธนาคาร           79,234,940.00  
 

10.18  

  หมวด พาณิชย ์         111,890,990.00  
 

14.37  

  หมวด วสัดุกอ่สรา้ง           24,787,950.00  
 

3.18  
  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์           33,283,650.00   4.27  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค         145,796,954.20  
 

      18.72  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์           15,125,430.00  
 

        1.94  

  หมวด อาหารและเครือ่งดื่ม           47,618,730.00  
 

        6.12  

  หมวด การแพทย ์           54,555,145.00  
 

7.01  

  หมวด วสัดุอตุสาหกรรมและเครือ่งจกัร           13,098,672.00  
 

1.68  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร           49,681,300.00  
 

6.38  
  หมวด ประกนัชวีติ             6,013,500.00   0.77  
  หมวด สื่อและสิง่พมิพ ์             4,992,225.00   0.64  

  หมวด บรรจุภณัฑ ์           17,945,200.00  
 

2.30  
  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์           15,837,350.00   2.03  

  หมวด บรกิารเฉพาะกจิ           11,837,730.00  
 

1.52  

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน 
อตัรำตำมท่ีระบุไว้ในโครงกำร เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
- ชนิดสะสมมลูค่า 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ยกเวน้ 
1.00 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
- ชนิดสะสมมลูค่า 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
- ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
- ชนิดสะสมมลูค่า 

ตามค่าธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้

นายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ระยะยาว  23 

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์           33,925,940.30   4.36  
  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ             8,217,000.00   1.06  
  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส ์           65,013,095.00   8.35  

 เงนิฝากธนาคาร            29,515,446.22  
 

3.79  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่  3,503,391.36  
 

0.45  

 หนี้สนิอื่น  (977,812.65) 
 

(0.13) 
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ          778,651,546.43    100.00 
หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 

 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 
มูลค่ำตำม อตัรำส่วน 
รำคำตลำด กำรลงทุนต่อ 

(บำท) NAV (%) 

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 29,515,446.22 3.79 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำร 
กลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 

 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA- 29,506,943.40  29,515,446.22  

 
หมายเหตุ : 

*1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วม
ดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  

ณ วนัท่ี 30 พ.ย. 2565 

นับจำกวนั
เร่ิมโครงกำร 

(1 ธ.ค. 48) 

ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 

(26 ส.ค. 65) 

6 เดอืน 

(27 พ.ค. 65) 

1 ปี 

(26 พ.ย. 64) 

3 ปี 

(29 พ.ย. 62) 

5 ปี 

(24 พ.ย. 60) 

10 ปี 

(30 พ.ย. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 22.1031* 21.7954 21.2357 20.7706 19.6375 22.1821 14.0484 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
หุน้ระยะยาว - ชนิดมสีทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี 

4.77% 1.41% 2.44% 9.77% 4.02% -0.06% 4.64% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 9.32% 0.38% -0.54% 7.20% 4.02% 2.32% 5.37% 

 

หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม  

                   บรษิทัจดัการลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI INDEX) 

* NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2565 

- ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภำคผนวก 1 

        1. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.1   การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษี
เกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ยกเวน้กรณีทีผู่ส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการอยู่แล้ว) พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน 
และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ และเอกสารเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกบัการลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองการลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่
ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

•  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล  

•  ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลง   
   นามของนิตบิุคคล  

•  ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

•  ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

•  หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เติมในอนาคต  

1.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

       1.2.1         การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  
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รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วย
ลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1.   ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.    ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บรษิัทจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายบัญชีเงินฝากซึ่งบริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หักบัญชี
ธนาคาร หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วย
เงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด 
และหลักฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บรษิัทจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิัท
จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.    เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

1.3      เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2     ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทั
จดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

1.3.3     บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.3.4     ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

 1.4     การจดัสรรหน่วยลงทุน  

  1.4.1     บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บั ช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วย
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ลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัท
จดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro 
Rata)  

  1.4.2    ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่   
 บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการขอ  
 สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย  
 ลงทุนไดจ้รงิ  

  1.4.3    ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม   
 หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท  
 จดัการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู ้
 สัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  1.4.4    ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการ จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ  
 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ในกรณีที่ผู้สนใจจะลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน 
 ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดัตัง้และจัดการโดยบริษัทจดัการอยู่แล้วใน 
 ขณะนั ้น หากข้อมูลของเอกสารนั ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเคย 
 ไดร้บั 

    1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

  1.5.1   เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี ดงัต่อไปนี้ ให ้การอนุมตัิ
ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง  

ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระ
ดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่า
จองซื้อจนครบถว้น  

 เพื่อประโยชน์ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าทีต่ราไว ้ 
 ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ ส านักงาน 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

   1.5.2  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่
ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งต้น  

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุน
ของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

เงือ่นไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่
ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน  

2.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 
วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสาร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวั
จรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

2.1  รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ลงวนัที ่28 มถิุนายน 
2559 ก าหนดใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษกีองทุน LTF สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที ่ 
1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุนชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษไีดอ้กี  

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี: ม ี 

ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี

2.1    การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

2.1.1   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งั
ไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2   ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบ
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลง
นามของนิตบิุคคล 

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

2.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัท าการของสปัดาห ์ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึ 15.30 น. 

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน
นัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายนัน้
บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน 

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการให้
มกีารหกักลบกนักไ็ด ้

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้ม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
บญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการ
จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัเดยีวกบัวนัทีท่ีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย
กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ส่ง
โทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  
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2.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

2.3.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอ
คนืเงนิคา่ซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะ
ด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้
คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าว
แทนบรษิทัจดัการได ้

2.3.2   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

 2.4   การจดัสรรหน่วยลงทุน  

 2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้อ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้
หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่ ี
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

 2.4.2  ในกรณทีีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไมต่รงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

 2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการ
ไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทั
จดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

 2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.5    การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณอีื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 
15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  
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วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณทีีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้
สัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั
จดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน 
โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller 
machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้ การ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทั
จดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทาง
โทรสาร 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใด ๆ เป็น
เวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6. บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้น
รายละเอยีดโครงการ 
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7. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้แตกต่าง
จากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลา
ในการใหบ้รกิารของผูใ้ห้บรกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

        2.6.  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรื่อรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

 3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

          สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

 3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

 - รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

 3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

 ชนิดมสีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี: ม ี 

 ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี 

 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

    3.4.1  การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย  
 กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี ่
 บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้    
 เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทั  
 จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการ 
 หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 เอกสำรประกอบกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

 ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั  
 จดัการเป็นอย่างอื่น 

 กรณีผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดำ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

 กรณีผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

 ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

 หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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วนัเวลำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

รำคำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่
มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บรษิทัจดัการจะช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณ
มลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศ
ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุด
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความ
ประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว 

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถช าระเงนิใหผู้ข้าย
คนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณา
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขในกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้ ารายการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงพอ
กบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มลูที่
ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน  
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หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะปิด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการ
ผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจ
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบั
ซื้อคนื หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท า
การของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และ
ผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน”   

 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให ้ 
 แตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลง 
 วนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุน
รวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  ทุกวนัท าการ 

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ตามหวัขอ้ “วนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  
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      4. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิด
ให้บรกิาร ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน  

ตามที่กฎกระทรวง ฉบบัที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร ลงวนัที่ 28 มถิุนายน 
2559 ก าหนดให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันัน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดใหผู้ล้งทุนซื้อหน่วยลงทุน หรอืสบัเปลีย่นเขา้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน LTF ชนิดทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษี
ได้อีก เว้นแต่เป็นการสบัเปลี่ยนเข้าหรอืโอนย้ายหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนมาจากกองทุนประเภท LTF กองทุนอื่นที่มีสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษเีช่นเดยีวกนั ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษ ี(Class T)  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถงึ การโอนยา้ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายดา้นภาษีอากรของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมกีารด าเนินการเป็นไปตามที่หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายดงักล่าวและ
ตามทีร่ายละเอยีดโครงการก าหนด โดยเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อ
น าเงนิค่าขายคนื ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น (กองทุนปลายทาง)  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแบ่งเป็น 2 กรณีดงันี้  

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีปกติ – ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน 
   รวมหุน้ระยะยาวกองหนึ่งไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น  

2. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีกองทุนเขา้ข่ายเลกิกองทุน - ผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงเจตนาว่าจะใหม้กีารโอนยา้ยการลงทุนไปยงั
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวนหน่วยลงทุน
ลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยหลกัเกณฑ์ใน
การจดัการกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ตามรายละเอยีดทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ ภายใน 5 วนัท าการเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวนหน่วยลงทุน
ลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุน และผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงเจตนาไวใ้นใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

เงื่อนไขอื่นๆส าหรบัการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุน 

1. บรษิทัจดัการจะด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงเจตนาไวใ้นใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบ
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

2. บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไดแ้สดงเจตนาโอนยา้ยหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวนหน่วยลงทุนลดลง
จนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุน ไวใ้นใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตกลงมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
โอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มดว้ยผลประโยชน์ทัง้หมด (ถา้ม)ี ทีเ่กดิขึน้ ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นตามหลกัเกณฑ์และ
ตามล าดบัก่อนหลงัดงัต่อไปนี้  

2.1 ล าดับที่ 1 โอนย้ายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท   
     หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

 2.2  ล าดบัที ่2 หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 2.1 ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะโอนยา้ยหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนใกล้เคยีงกบักองทุน หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการพิจารณา
เหน็สมควร  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงเจตนาไม่ต้องการโอนยา้ยการลงทุน หรอื มไิดแ้สดงเจตนาโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวม
หุ้นระยะยาวอื่น ไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวนหน่วยลงทุน
ลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุนตามขอ้ 29 บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง (ถา้ม)ี 
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                   4.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

          4.1.1   กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

 1. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษ ี(Class T)  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนอื่น มายงักองทุนนี้
สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัท
จดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื และด าเนินการให้เงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้น
ทางเขา้บญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่วนัทีบ่รษิัทจดัการต้นทางหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ที่แสดงวตัถุประสงคโ์อนยา้ยจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้น
รายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี และเมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให ้ด าเนินการเป็นอย่างอื่น
ได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

    2. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า (Class A)  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 
มายงักองทุนน้ี สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนั
และเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และ
น าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผูส้ ัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให ้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื  
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก     
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
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กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

         4.1.2 กรณกีองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง 

    1. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดมสีทิธปิระโยชน์ภาษ ี(Class T)  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนอื่น หรอื
กองทุนรวมอื่นแล้วแต่กรณี สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบั
ไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจ
แจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่ง
ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหุน้ระยะยาวปลายทาง หรอืช าระให้แก่
บรษิทัจดัการทีจ่ดัการกองทุนหุน้ระยะยาวปลายทางดงักล่าว ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่บรษิัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด ที่สมบูรณ์จากผูถ้อืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี และเมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่น
แล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

 2. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนดิสะสมมลูคา่ (Class A)  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ บรษิัท
จดัการ หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั (ถ้าม)ี สามารถสัง่สบัเปลี่ยน  หน่วยลงทุน
หรอืชนิดของหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น 

โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อ
กองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่ง
มอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการน าเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อ 
บรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

     4.2   วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

   4.2.1 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ  
15.30 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนั
ท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทาง  
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บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

4.2.2    กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ณ ทีท่ า
การของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ  

 4.3   ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

4.3.1   กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

  4.3.2   กรณกีองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และได้
ท ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

เงือ่นไขในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท า
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และวิธีการ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม เพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่
หรอืการตีความหรอืการให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ีอ านาจด้านภาษีอากร หรอืด้านหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบักองทุนหุ้น
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ระยะยาว โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีส่ านักงานบรกิารของบรษิทัจดัการ (ถา้ม)ี 
ส านกังานใหญ่และส านักงานสาขา (ถา้ม)ี ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

การออกและส่งมอบหนังสอืรบัรองการโอนและเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัสง่หนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (กรณี
กองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง) และหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนอื่น ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระ
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้  

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic 
teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีด
โครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการ
ด าเนินการ  
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ภำคผนวก 2 

                              ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

         1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภท
หรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่น และหากบรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณี
ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ   ผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และ
ถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

  ส่วนท่ี 1 :  ตรำสำร TS (transferable securities) 

  1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน              
  ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้    
  ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

  1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

  1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน   
 ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไข   
 ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

  1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ.  
 สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที ่
 สะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกั 
 วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

  2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

  2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E                     
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

  ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

  ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
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  1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

     1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

          1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน  
                  ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

          1.1.2 ในกรณทีีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่  
                               ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

      1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

                                           1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม 
                                                     หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  

      1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
                            หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

      1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  

     1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีด  
             เดอร ์ 

      1.2 กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

1.2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วน 
        ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญาตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2 บรษิทัเงนิทุน 

1.3 บรษิทัเครดติฟองซิเอร์ 

1.4 บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5 บรษิทัประกนัภยั 
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1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8 นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

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

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋
ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

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

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

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

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 
Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 ป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ
ผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  
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มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรพัย์ หรือตราสารตาม 
Reverse Repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ
ต้องเรียกให้คู่ส ัญญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรพัย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า 
Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อน
มาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่
ซื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญา
ซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่ส ัญญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษัท
จดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุน
มีอยู่กับคู่สญัญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมที่
เกดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธรุกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุน 
ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรอืด าเนิน
กจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 
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2. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัย์ที ่
ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรอืเรยีกหลกัประกันจากผู้ยมืเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนั
นับแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี Credit Rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

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

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีล
ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรอืท าให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

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

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดงันี้ 

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

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
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3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและให้ยืม
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

2.     เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  Derivatives on organized Exchange  

2.2.2  OTC Derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือ
ผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดย
หน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาด หลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ Derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.     หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

   ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 
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3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

    3.2.1      ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกินอัตราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวข้องกับทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื
สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบันที่มคีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่าง
ดงันี้ 

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

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้เห็น
ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่เพยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน
ใน Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ
วนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
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6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ใน
ฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ 
credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้้อตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกดิ credit 
event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความ
เสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม 
obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อ
เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์อา้งองิที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสีย่งมีภาระ
ผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตัวที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั 
และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์้างองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่ง
จะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ 

ใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit 
event) 

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

7.3.1  มผีลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่  credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้  

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

  2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่ำงประเทศ : ไม่ม ี
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       3. ตำรำงสรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทั
จดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
      เป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลอืกใช ้Credit Rating แบบ National Scale) และ
ประเทศนัน้ ๆ ตอ้งม ีCredit Rating ในระดบัที่
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

  5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

  5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี
 รายละเอยีดตามแบบ filing 

       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั  
  นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 
  5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น  
          บุคคลดงันี้ 

          5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย  
     ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

       5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

       5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

 5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย  

  5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

  5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ข
เหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

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

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.4.1   เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

6.4.3     เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

    6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืใน 
 ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

    6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย 
 มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

    6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ 
 ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ ี
 ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระ  
 ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล 
 ดงันี้ 

              6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9   

              6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที ่

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  

(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน  
     Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

               ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

              6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ ี
                ลกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล  
                ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4     ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั 
นับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer Rating 
อยู่ในระดบั Investment Grade 

6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade 

6.6.1  Reverse Repo 

6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ หน่วยดงักลา่วทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุน 

         ในกจิการโครงสรา้งพื้นฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธิ 
การเชา่ แลว้แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที ่

         ส านักงานก าหนด 

6.8    หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่
ไมร่วมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

6.9    หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีน
ซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุน ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าแล้ว แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะ
ตาม 6.7.1 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  

      

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ  

2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้
ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   
ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายกุองทุน 

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนนิการใหม้กีาร
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

2.3   total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่
หนี้กึง่ทุน หรอืศุกูก ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

       2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : 
  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื 
  คู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอืไม่ม ีcredit rating 

3 หน่วย Property  ไม่เกนิ 15% 

4 หน่วย infra ไม่เกนิ 20% 

5 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

6 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

7 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

7.2   ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความ 
       น่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถ 
       ลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product  

                limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 

8 Derivatives ดงันี้ 

 8.1  การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่ ี  
      วตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  
      (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่ 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 

 

หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมจี านวนหุ้นของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ของผูอ้อก
ตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. 
อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็น
ขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิ
ทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผย 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

    ในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบ
ก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่
เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกราย
นัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณทีีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และม ี
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating 
ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนั
ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  
เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 
2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 
9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  โดย 
      ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

      (1.1) มขีนาดเลก็  

      (1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

      (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ที่ออกหน่วย
นัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

5 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้  โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน  

(1) มขีนาดเลก็  

(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   

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

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

1. ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

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

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่
วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึ
วนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

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

 2. ในกรณทีีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม   
    อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

    (1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม 
        อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน 
        จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

         (2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด     
          เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

         (3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่    
         เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 
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(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณทีีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราส่วนการลงทุน (Product 
Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณอีื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่
กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

   (4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงาน
ต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้ง  
  จดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และ    
  จดัส่งรายงานตอ่ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

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

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้ง
ท าค าเสนอซื้อ 

  3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ 
จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิดงักล่าว
ต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

 4.  ในกรณทีีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่ง 

รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีาร
อื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

      ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี้ 

(1.1)  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 
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 2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ  
 ด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการ 
 ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง 
 ประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30   
 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขาย  
 คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึ 
 ประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

 ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน  
 การทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลา  
 เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว 
 บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีล 
 ใชบ้งัคบั และในกรณทีีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภท 
 ของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำวเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิ

เพิล จ ำกดั  จึงไม่มีภำระผูกพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำว ทัง้น้ี ผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยำวไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน 
พรินซิเพิล จ ำกดั   

➢ ผู้ลงทุนควรศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยำวให้เข้ำใจ รวมทัง้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมและขอรบั
คู่มือภำษีได้ท่ีบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพือ่กองทุนรวม โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริษัทจดักำรได้ท่ีบริษัทจดักำร ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรบัซ้ือคืนท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร (ถ้ำมี) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  http://www.sec.or.th/ 

➢ บริษัทจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษทัจดักำรจะสำมำรถ
ก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้  

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำรและ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร  
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กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรองควำม
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้  
ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงกำร และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและ
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนนหลงั
สวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 
บริษัทจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตำมค ำจ ำกดั
ควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้
เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตำม
แนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (Client Due 
Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบั
กำรรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุน
กำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริกำรใหม่ กำรท ำ
ธรุกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้มี
อ ำนำจก ำหนดแนวทำง 
 

 
 รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 

http://www.sec.or.th/
http://www.principal.th/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


