
 

 

 

 

 

 

 

 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ (PRINCIPAL SET50SSF-
SSFX) และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (PRINCIPAL SET50SSF-SSF) ซ่ึงมีเง่ือนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนท าการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในช่วง เมษายน - มิถนุายน 2563 เว้นแต่มี
กฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 

• การหกัลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ แต่ละยอดรวมท่ีจะน ามาหกัลดหย่อนจะต้อง
ไม่เกิน 200,000 บาทโดยแยกวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เว้นแต่มี
กฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 

• การหกัลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สามารถหกัลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงิน
ได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทัง้น้ี เมื่อรวมกบัวงเงินหกัลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณอ่ืนๆ (ตามกฎฏ
หมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด) สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี เว้นแต่มีกฏหมาย หรือประกาศท่ี
เก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมพิเศษ สามารถสบัเปล่ียน หรือโอนย้ายได้ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
พิเศษด้วยกัน หรือโอนย้ายไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุน
สอดคล้องกบักองทุนต้นทาง และ/หรือเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรี   เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศ
ก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง ทัง้น้ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออม   
จะสามารถสับเปล่ียน หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนเพื่อการออมอ่ืนท่ีมีสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีด้วยกนัเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 

• การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด มิฉะนัน้อาจ
ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

• หากครบก าหนดตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ บริษัทจดัการอาจ
สบัเปล่ียน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษไปยงัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมทัง้หมด และปิดหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษได้ 
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• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เซท็ 50 
อินเดก็ซ์เพื่อการออม เมือ่เหน็ว่าการลงทนุในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผูล้งทุน
ยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได ้

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือ     
ช้ีชวน  

•  ผู้ลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนให้เขา้ใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เขา้ใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

•  การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบั  
 รองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 
 ท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 
 
 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมค าจ ากดัความ  :  

โครงการ  หมายถงึ  โครงการจัดการกองทุน เปิดพรินซิ เพิล  เซ็ท  50 อิน เด็กซ์         
เพื่อการออม  

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม  

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุน เปิดพรินซิ เพิล  เซ็ท  50 อิน เด็กซ์        
เพื่อการออม  

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เซ็ท 50 
อนิเดก็ซ์เพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSF) 

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 
50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออมพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-
SSFX) 

กองทุนรวมเพื่อการออม หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน 

กองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ หมายถงึ กองทุนรวมเพื่อการออมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษเีพิม่เตมิตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2563 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน   หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  หมายถงึ  บุคคลที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือ 
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์   
เพื่อการออม 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตให้ 

  ท าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซื้อขาย  หมายถงึ  วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการ
ไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่รบัซื้อคนื ตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ  

วนัท าการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 

วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  
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สิ้นวนัท าการขายนัน้บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน    
(ถา้ม)ี  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคืนนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ค าเสนอซื้อ  หมายถงึ  ค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปทีผู่้ท าค าเสนอซื้อ
ต้องปฏิบตัิตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารใน
การเขา้ถอื หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ 

ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายคนืหน่วย 

ลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน  

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี

หลกัทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรัพย์ หรอืบริษัทมหาชน 
จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ 

สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

สมาคม หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด 

ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อท าการส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทที่เกี่ยวกบั
การจดัการลงทุน  

กลุ่มกจิการ หมายถึง   บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภา  
  วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถึง   กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิตาม   
  กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ    กองทุนรวมประเภทรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถึง   กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาด   
  พันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้  
  กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2)    
  ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives  
  Meeting of East Asia and Pacific Central Banks  
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  (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถึง   กองทุนรวมที่จ ัดตัง้ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 1  
  กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ    กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (AcCredited Investor 
  Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ   กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถือทรพัย์สนิที ่
ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายุของทรพัย์สนิ หรอืครบอายุของ 
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายุของกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ   กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  
ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต์ หรอื
รูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra และ
กองทุน Private Equity ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถึง  กองทุน Exchange Traded Fund ที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ   รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้ง
พืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย    
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ หรือตามกฎหมายว่า    
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จ ัดตัง้ขึ้นตาม    
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกัในการลงทุน
ลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ   กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ทีจ่ดัตัง้
ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

“กองทุน private equity”  

 

หมายถงึ   กจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ทีอ่าจจดัตัง้ขึน้ในรปูของ
บริษัท ทรสัต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
1. กิจการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่ าด้วยการ
ก าหนดการจดัการเงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่ม่ถอื
เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
(ก)  มวีตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 
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2 รายขึ้นไป ทั ้งนี้  ต้องมิได้ เป็นไปเพื่ อแสวงหา
ประโยชน์จากการจดัการทรพัย์สนิส่วนตวัของบุคคล
ใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จดัการ
เงนิทุนและทรพัยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าท า
สญัญาการลงทุนในหุน้หรอืการสนับสนุนทางการเงนิที่
ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนัน้ใน
ภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจ การ
ด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการ
ด าเนินการอื่นใดในลกัษณะที่สะท้อนถึงการมบีทบาท
ต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการดงักล่าว 

กองทุน Property หมายถงึ   กองทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่อยู่ภายใต้บังคบัประกาศ   
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ที่จดัตัง้ขึ้นตาม    
กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญพ่เิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร 
   (Speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
   ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ 
     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 
     ออมสนิ  
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เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงั 
     หรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่
รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื
หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่าง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซื้อขาย 
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

หมายถงึ  ศูนยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซื้อขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซื้อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ 
    ซื้อหลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนด
เกีย่วกบัวธิกีารในการซื้อขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ
ล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ
ซื้อขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซื้อเสนอขายยนิยอมที่
จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์
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บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซื้อขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

บรษิทัใหญ ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิใน
ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้า
ประกนั แลว้แต่กรณี 

ศูนยซ์ื้อขาย derivatives” หมายถงึ  ศูนยซ์ื้อขายดงันี ้
1.  ศูนยซ์ื้อขาย derivatives ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายว่า

ดว้ยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
2.  ศูนยซ์ื้อขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้าม

กฎหมายต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน 

มตพิเิศษ   หมายถงึ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่
เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก   หมายถงึ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่ม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
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     คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร  
     จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้
     ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท 
     สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพื้นฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย  
    ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม    
กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทุน 

    ในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม    
1. ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย private equity หมายถงึ  หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ 
ใบทรสัต ์ตราสารหรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินทรพัยส์นิ ของกจิการ
เงนิร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  ทัง้นี้ไม่ว่ากจิการดงักล่าวจะ
จดัตัง้ขึน้ในรปูของบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูแบบอื่นใด 
1. กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดการ
จดัการเงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่ม่ถอืเป็นการประกอบ
ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กจิการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
(ก)  มวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 

รายขึน้ไป  ทัง้นี้ ต้องมไิดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการจดัการทรพัยส์นิส่วนตวัของบุคคลใดหรอืกลุ่ม
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน
และทรพัยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทุน 

(ค)  มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการ
ลงทุนในหุน้หรอืการสนับสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธิ
ในการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั โดยมส่ีวนใน
การก ากบัดแูลแผนธุรกจิการด าเนินงานหรอืการปรบัปรงุ
การด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะที่
สะทอ้นถงึการมบีทบาทต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการ
ดงักล่าว 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
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1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
    กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
     กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทนุ 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงันี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
    หรอื 

2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีคู่่สญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญา
ฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตกุารณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ 
(Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนั
ดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
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สญัญา กบัราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่่ากองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน า
อตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา
ค านวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
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National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit 
Derivatives อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation 
Characteristics) 

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใต้
การก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
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Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระ
หนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
ใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 
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1.    ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม  

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal SET50 Index Super Savings Fund    

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF  

1.4.  ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6  การก าหนดอายุโครงการ : - 

1.7 อายุโครงการ : - 

1.8  อายุโครงการถงึวนัที ่: - 

1.9 เงือ่นไข (อายโุครงการ) : 

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.    จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1 จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 3,000 ลา้นบาท  

2.2 เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน 

เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 450 ลา้นบาท 

2.3 มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4 จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 1,000 บาท 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก 1,000 บาท 

2.7 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1,000 บาท 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 1,000 บาท 

2.8 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื ไม่ก าหนด 

2.9 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

2.10 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไม่ก าหนด 
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2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ หรอื
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 
ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอื
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิัท
จดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน ใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารทุนทีมุ่่งลงทุนในหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นส่วนประกอบ
ของดชันี SET50 และ/หรอืหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นๆทีม่ผีลในการค านวณดชันี SET50 และมุ่งหวงัผลตอบแทนใน
ทศิทางเดยีวกบัดชันผีลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยผูล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนั  

โดยเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุนทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรวม
ค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา หากผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุนตามทีก่ฎหมายก าหนด  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัผลประโยชน์ทางภาษหีากไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขการ
ลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตาม
ประมวลรษัฎากร  (ถา้ม)ี 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมดชันี (Index Fund) 

- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

ดชันีทีใ่ชอ้า้งองิ ของกองทุนรวมดชันี (Index Fund) 

SET50 INDEX 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ :  

กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : - 
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3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

       มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ 100 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  

มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (passive management/ index tracking)  

โดย บลจ. จะพยายามด ารงค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดชันีชีว้ดั (tracking error : “TE”) : 1.50 % ต่อปี  

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สดัส่วน 100% 

หมายเหตุ: 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามที่บรษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการ
ลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF listed securities) 

กองทุนมนีโยบายสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีผลตอบแทนรวม SET50 
(SET50 TRI) โดยลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหุ้นสามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดชันี SET50 
และ/หรอืหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นๆทีม่ผีลในการค านวณดชันี SET50 การลงทุนดงักล่าวจะส่งผลใหม้ ีnet exposure 
ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ กองทุนจะ
ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

การลงทุนจะมลีกัษณะเป็นการบรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive Management) โดยจะพิจารณาลงทุนในสดัส่วนที่
ใกลเ้คยีง หรอืเท่ากบัน ้าหนัก (Weighting) ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว อย่างไรกต็าม ในขณะใดขณะหนึ่ง
กองทุนอาจไม่ไดล้งทุนในหุน้ซึง่ประกอบเป็นดชันี SET50 ครบทัง้ 50 หุน้ 

โดยในสภาวะปกต ิกองทุนจะพยายามด ารงค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมกบั
ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI)  (tracking error : “TE”) ไม่เกนิ 1.50 % ต่อปี ยกเวน้ในกรณีทีม่เีหตุ
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จ าเป็นหรอืสภาวะตลาดไม่เอือ้อ านวย กองทุนอาจไม่สามารถด ารงส่วนต่างดังกล่าวได ้อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการ
จะใชค้วามเชีย่วชาญและความพยายามใหม้ากทีสุ่ดเพื่อรกัษาค่า TE  ใหอ้ยู่ในเป้าหมายดงักล่าว 

ส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงนิฝากและ/
หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนของ
กองทุนอสังหาริมทรพัย์/REITs หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) หรอืกองทุนรวมอีทีเอฟ   
เป็นต้น ตลอดจนลงทุนในหน่วย private equity และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น
ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงดชันีทีก่องทุนใชอ้้างองิในการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันีราคาหุน้อื่นๆ 
ในกรณีทีด่ชันี SET50 ถูกยกเลกิหรอืไม่มกีารค านวณดชันี SET50 แลว้ โดยดชันีทีจ่ะน ามาใชจ้ะต้องเป็นดชันีทีว่ดั
ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์โดยรวม ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะขอความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยถอืว่าไดร้บัมตเิหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
ทิศทางราคาหลักทรพัย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เ ป็นต้น รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรพัยห์รอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) และ/หรอืธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์
(securities lending) ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่ง  
ตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) 
รวมถึงทรพัย์สนิอื่นใด และ/หรอืการหาดอกผลอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างโดยเป็นไปตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ
เป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัก่อนครบก าหนดอายุโครงหรอืก่อนการเลกิกองทุน รวมทัง้ช่วง
ระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงระยะเวลาทีต่้องใชใ้นการจ าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุน
เน่ืองจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 
10 วนัท าการ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมี
ความผนัผวน เกดิภยัพบิตั ิเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ  มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน ซึ่ง
อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ  ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงทีสุ่ดใน
รอบปีบญัช ี หรอืกรณีอื่นใดทีจ่ะก่อความเสยีหายใหแ้ก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรอื กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอื
มเีหตุผลทีจ่ าเป็นและสมควร  และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรอื
ขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนมาก ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนดได ้และบรษิทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดย
ไม่ถอืว่าผดิเงือ่นไขโครงการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวขอ้งกับ
กฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บริษัทจัดการจะด าเนินการปรบั
นโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
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ข้อมูลดชันี SET50 : 
ดชันี SET 50 เป็นดชันีที่ใช้เพื่อแสดงระดบัความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัย์ โดยจะคดัเลอืกหลักทรพัย์ 50 
หลกัทรพัย์ทีม่ขีนาดใหญ่ มสีภาพคล่องสงูอย่างสม ่าเสมอ และมสีดัส่วนผูถ้อืหุน้รายย่อยหรอื Free Float ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนด เพื่อใหเ้ป็นดชันีอา้งองิ (Underlying Index) ส าหรบัการออกสนิคา้และผลติภณัฑ์ทาการเงนิโดยเฉพาะการ
ออกตราสารอนุพนัธ ์

การปรบัรายการหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัย์ได้ก าหนดใหม้กีารพจิารณาปรบัรายการหลกัทรพัย์ที่ใช้ในการค านวณดชันี SET50 ทุกๆ 6 เดอืน 
ทัง้นี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้กบัภาวะการณ์ในตลาดหลกัทรพัย ์เช่น กรณี
ทีม่บีรษิทัจดทะเบยีนเขา้ใหม่ หรอืกรณีทีม่กีารเพิม่ทุนของบรษิทัจดทะเบยีนซึ่งอาจส่งผลใหหุ้น้สามญับางตวัทีไ่ม่ได้
ถูกคดัเลอืกมาก่อนมคีุณสมบตัคิรบถว้นขึน้ และสามารถน ามาใชใ้นการค านวณดชันี SET50 ได ้
หลกัทรพัยท์ีน่ ามาพจิารณาคดัเลอืก หุน้สามญัจดทะเบยีนจากตลาดหลกั (SET’s Main Market) 
วนัทีเ่ริม่เผยแพร่ดชันี SET50 16 สงิหาคม 2538 
วนัฐานของ SET50 TRI 2 มกราคม 2545 
ค่าดชันีในวนัฐาน 1,000 จุด 
การเผยแพร่ขอ้มลู • ข้อมูล ณ  สิ้นวันท าการ โดยจะเผยแพร่ในวัดถัดไป 

ประมาณ 8:30 น. (มขีอ้มลูยอ้นหลงัตัง้แต่ พ.ศ. 2545) 
• อตัราผลตอบแทนรวมรายเดือนของหลกัทรัพย์ย้อนหลงั 

12 เดอืน จะเผยแพร่ภายใน 5 วนัท าการนับจากสิน้เดอืน 
รอบของการปรบัหลกัทรพัย ์ ปีละ 2 ครัง้ ในเดอืนมถิุนายนและเดอืนธนัวาคม โดยมผีล

ในวนัท าการแรกของเดอืนถดัไป 
การปรบัฐานการค านวณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ ในการ

ค านวณ  เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้ นของ
หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิม่
ทุนของบรษิัท การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามญั และใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัของบรษิทั 

ทีม่า: www.set.or.th 

วธิกีารค านวณดชันีผลตอบแทนรวม SET50 
ค านวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลกัทรพัย์ให้สะทอ้นออกมาในค่าดชันี ทัง้ผลตอบแทนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ทีล่งทุน (Capital gain/loss) สทิธใินการจองซื้อหุน้ (Rights) ซึ่งเป็นสทิธทิีใ่หผู้ถ้ือ
หุน้เดมิในการซื้อหุน้เพิม่ทุน ซึ่งมกัจะใหส้ทิธิซื้อในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาด ณ ขณะนัน้ และเงนิปันผล (Dividends) 
ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของก าไรที่จ่ายให้กบัผู้ถือหุ้น โดยมสีมมติฐานเพิ่มเติมว่าเงนิปันผลที่ได้รบันี้จะถูกน าไปลงทุนใน
หลกัทรพัยด์ว้ย (Reinvest) 

TRIt = TRIt-1  *(1+ Dally Total Returnt) 
โดยที ่
TRIt   = ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วนัปัจจุบนั 
TRIt-1   = ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วนัปัจจุบนั  

Dally Total Returnt = ผลตอบแทนรวมของดชันี ณ วนัปัจจุบนั  

หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยใ์นดชันี SET50 
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หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหลกัทรพัยใ์นดชันี SET50 นัน้ ประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คอื หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก
หลกัทรพัยต์ามรอบการทบทวนรายชื่อ ซึง่ใชค้ดัเลอืกทรพัยต์ามรอบการทบทวนรายชื่อหลกัทรพัย ์(Periodic 
Review of Constituent Companies) ซึง่ด าเนินการทุกครึง่ปี และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการเปลีย่นแปลงรายชื่อ
หลกัทรพัย ์(Changes to Constituent Companies) ซึง่ใชใ้นการพจิารณาเปลีย่นแปลงรายชื่อระหว่างรอบเท่านัน้ 

การพจิารณาปรบัรายการหลกัทรพัยท์ุก 6 เดอืน (ในการค านวณดชันี SET50) 
รอบทบทวนเดอืนมถิุนายน ส าหรบัขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณ ช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคมปีเดยีวกนั 

รอบทบทวนเดอืนธนัวาคม ส าหรบัขอ้มลูทีใ่ชใ้นการค านวณ ช่วงระหว่างเดอืนมกราคม - มถิุนายนปีถดัไป 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ : ไม่ม ี

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนให้
ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่นและหากบรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บั
มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 
ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุน
ได้ด าเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. 
สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มูล
ราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจดัท า
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีที่ เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E                     
หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม                                                                             หนา้ 18 

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 การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ 
derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็น
ทรพัย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สินที่สามารถ
เปลี่ยนมอืได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่
อาจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถ
ไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก 
SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที่ 15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ 
บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

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

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีาร
เสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 
 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1. มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2. ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
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1.2.2  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟีดเดอร ์ 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1. 

2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
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1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ี
Credit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และ
เป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้อง
เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มีขอ้มูล
ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit 
Rating อยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้
กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูล
ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit 
Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้
กบั 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 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและ
การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริ่มต้นสญัญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการ
ค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  
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มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอืตราสาร
ตาม Reverse Repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

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

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิัท
จดัการต้องเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้น
การท า Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและ
ทรพัย์สินที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิีการดงักล่าว ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่มูลค่า
หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ 
ณ สิน้วนั มมีูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 
5 ล้านบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่ งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่ สั ญญา 
(Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่ี
การค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่
กองทุนมีอยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมีขอ้ตกลงก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนี้ตาม
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี 
ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสี่ยงของ
คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญา
ดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกิจหรอืด 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 ์
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1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยต้อง
เป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 
270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น  Issuer 
Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสือค ้าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลกัทรพัย์ให้แก่
กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่ง
จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกันนัน้ได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย ์
นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 
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3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่าง
หนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 
Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating 
ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 

หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจบุนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ 
underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบั
อย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  Derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC Derivatives ดงันี้  
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2.2.2.1 กรณี เป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ งเป็น 

ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives 

หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติ

บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดย

หน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็น

ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบ

สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying 
หรอืปัจจยัต่างๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะ
ตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ 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 าองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตรา
สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single Entity Limit 
ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท 
ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิัทในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 
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3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มกีารเสนอข้อมูลอย่างทนั
เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอื
หลายอย่างดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสินค้า
โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้
โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสินค้าและบริการที ่
บรษิทัจดัการแสดงให้เห็นไดว้่าวธิีการค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะท้อนอตัราเงนิ
เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สินของกองทุนที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน 
Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดยีวกับทรพัย์สินที่จะลดความ
เสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก
วนัที ่15 และวนั สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. 
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการเข้าเป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิัทจดัการต้องปฏิบตัิตาม
เงือ่นไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่
เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผู้ผูกพนัตาม Obligation 
นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตาม
ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนั
ความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ Credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบ
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ก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมี
หน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด Credit event ขึ้นกบั Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นราย
แรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์าย
นัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกบั Obligation ทุกรายการใน
กลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของ
สนิทรพัย์อ้างองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดย
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวั
ที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรม
ของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มขึ้น (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกันความเสี่ยง 
จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

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

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดที่ท าให้สทิธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่
Credit Derivatives นัน้ อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการ
ลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย 
private equity ได ้โดยต้องไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิ
ขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ ี
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3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน
รวมตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไข
ดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แตต่ ่ากว่า 2 อนัดบัแรก  

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่้รบัฝากหรือผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี้  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่ร ัฐบาลเป็น 
     ประกนั   

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่ างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพัน มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึง่
ประเทศนั ้นต้องมี  Sovereign Rating 
อยู่ในระดบัที ่Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
  5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
  5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม 

  แบบ filing 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั  นับแต่

วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ไม่ เกินอัต ราดังนี้  แล้วแต่ อัต ราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั  นับแต่วนัทีล่งทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  
6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1    ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบั  
ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

 6.4.3.2 ผู้ ออกมีก ารเปิ ด เผยข้อมู ล เป็ นการทั ว่ ไป โดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

 6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ <= 397 
วนั นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มลีกัษณะตาม 6.4.3.1 
หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้อง
เป็นบุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9   
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 

 ไม่เกินอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง 
 กว่า 
(1) 10%  
(2) น ้าหนักของทรพัย์สินที่ลงทุนใน 

 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ

ท านองเดยีวกบับุคคลตาม ข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ regulated 
market 

6.5   DW 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 ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีน

ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึง หน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี  (Diversified Fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน
ก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป
ของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย
หรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทั ว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ
ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่าแล้ว แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะ
ตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 
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1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิัททุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2) น ้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group Limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว)       
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่  MF ได้รับโอนกรรมสิทธิม์าจากคู่สัญญาตาม 
Reverse Repo หรอื Securities Lending หรอื Derivatives)   

-  รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญ ชี เว้ น แ ต่ เ ป็ น  MF ที่ มี อ ายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุ
กองทุน  คงเหลอื <= 6 เดอืน ทัง้นี้ 
เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ > 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการให้

มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึ่งจดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตละการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออก
ใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดอืน  

2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายุไม่
เกนิอายกุองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีารลงทุนใน 
derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending ไม่เกนิ 25% 
5 Total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัย์สนิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุน

ส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้     
ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที่ 1.1 : อตัราส่วน

การลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 Derivatives ดงันี้ 
6.1 ก า ร เข้ า ท า ธุ ร ก ร ร ม  derivatives ที่ ม ี      

วัต ถุ ป ร ะส งค์ เพื่ อ ก า รลด ค ว าม เสี่ ย ง 
(hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

6.2 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อ
การลดความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไมม่กีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดย
ตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดย
มลูค่าวามเสยีหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้ง
เป็นดงันี้ 
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic 
investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวาม
ซบัซอ้น  (exotic derivatives) 

หมายเหตุ :    ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั 
Product Limit 

 

 



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม                                                                             หนา้ 32 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมี

จ านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel 
III และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) 
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมหีนี้สนิ
ทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนัน้จะต้อง
เป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป  
และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผย
ไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุดใหใ้ชอ้ตัราส่วน
ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้
ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารได้
มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่
ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่
กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคล
ดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง

ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั

บุคคลตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF  ที่ออก

หน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน 

ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4. หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra   
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วยPropertyของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ที่
ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็น
ตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิที่ลงทุนมคีุณสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจน 
เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดคุณสมบตัิ และ
จดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงาน
ไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกนิกว่า 
90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั ้นออกไปหรือวนัที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลตามข้อ (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

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

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่
ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้
เงนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) 
(ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนได้ และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่สามารถแก้ไขจน
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

 ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3)(ก) หรอื (ข) บรษิัทจดัการ
ตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามขอ้ (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และ
จดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนได้เสยีในกจิการ
ทีล่งทุน (Concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) 
แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านักงาน 

(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม  หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซื้อ 
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3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีก่ าหนดแต่ตอ่มามกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในส่วนนี้แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผูล้งทุน ให้บรษิทัจดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหก้บัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ 
หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมี
ระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอื
ในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 
วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มวีธิกีารในการให้สทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าว
ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน :  

      - ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

- สทิธปิระโยชน์ทางภาษชีนิดเพือ่การออม (SSF) 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1. ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSF) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้
สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  

2. ชนิดเพื่อการออมพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSFX) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่้องการออมเงนิระยะยาวและได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพิม่เตมิตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อ
วนัที ่10 มนีาคม 2563 โดยลงทุนในช่วง เมษายน - มถิุนายน 2563 โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้นี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร
และ/หรอืหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  
ทัง้นี้ หากกฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวม
เพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขเกีย่วกบัเงื่อนไขทางภาษี หรอืมกีาร
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิม่เติม หรอืเปลี่ยนแปลง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลี่ยนเงื่อนไข
ของกองทุนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางภาษ ีหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืประกาศเพิม่เตมิ
ในอนาคต โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดเพื่อการออม และชนิดเพื่อการออม 
พเิศษ รวมถงึชนิดผูล้งทุนอื่นที่บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคตได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดให้บรกิาร เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

ชนิดเพื่อการออมพเิศษ  : ม ี  

5.2.1 การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกับสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (ยกเวน้กรณีทีผู่ส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการอยู่แล้ว) พรอ้มกบั
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ และเอกสาร
เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ไว ้ณ ที่ท าการ ทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ เอกสารเกี่ยวกับสิทธปิระโยชน์ทางภาษีของการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคย
เปิด บญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด  
ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

- ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย          
ผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

- ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20  
- ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  
- ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
- หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  
- บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แลว้แต่กรณี 

- บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

5.2.2.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
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และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ 
ผู้สนใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในขอ้ 8.2 วรรค 
1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ และ/หรือ       
ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถ
ท าการสัง่ซื้อได้จนถึงวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผู้สัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อได้
จนถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนเงนิทุนโครงการที่
ก าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่ง
ตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด  

ราคาสัง่ซื้อกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายที่ค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิ
จากกองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะถือว่าวนัที่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน
ต่อเมื่อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
กองทุนตน้ทาง 

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุน  

1.  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ใหน้ าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการ
เลกิกองทุนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด   
(ถา้ม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  
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ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม
ทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคาร      
ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ
เพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม ”  

(3)  บญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัท
จดัการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีก
เกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รับช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบ
ส าเนา ค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิาร
ของบริษัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์   
เพื่อการออม” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนได้ถงึวนัสุดท้ายของการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ไดเ้ปิด
การเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้สัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ี่ระบุ
ในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
โดยรวม 

5.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

5.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให ้   
ผูส้ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูล
การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั ้น ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่
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บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2 ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่
เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บริษัทจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนให้กับผู้สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่    
วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

5.2.3.4 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด า เนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนั ้น ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดย
พจิารณาตามวนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

5.2.4.2.  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

5.2.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบรษิทัจดัการ
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดย
พจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืวนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

5.2.4.4. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัทจัดการ
ได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีว่นัใดวนัหนึ่ง ในช่วงระหว่างวนัท าการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อ
การจดัสรร บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกั “small lot first” 
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ต้นทีจ่ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผูส้ัง่ซื้อเป็นฐานในการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาวธิกีารตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็น
ส าคญั 

5.2.4.5. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

5.2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้
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การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  
(2) ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มมีูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่า

การจัดตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พจิารณายุตกิารจ าหน่ายหน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนั ้น
สิน้สุดลง 

(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(4) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการ
ยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้
กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 15 วนันับ
แต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิทีไ่ด้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสัดส่วนของเงนิค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนั
เน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ
เจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถว้น 
เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดขา้งต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าให้ไม่สามารถคืนเงิน
ดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่าย
คนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิัทจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
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ลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิด
ประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิเงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุน วธิกีารซื้อหน่วย
ลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิ
วธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักลา่วใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

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

3. กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแตว่นัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตใุด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

-  Internet 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

ชนิดเพื่อการออมพเิศษ  : ม ี

การเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนสามารถลงทุนไดใ้นปี 2563-2567 และการเสนอขายหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมพเิศษ ผูล้งทุนสามารถลงทุนไดใ้นช่วง เมษายน - มถิุนายน 2563 เท่านัน้ตามทีก่ฏหมายก าหนด ทัง้นี้ 
หากมกีฏหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลง บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ระยะเวลาทีล่งทุน หรอืเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลาชัว่คราว/ถาวร หรอืปิดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนชัว่คราว/ถาวรตามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควรโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ 
บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3  วนัก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

6.2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุน  
 รวม)  

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควร
ทราบ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (ยกเว้น
กรณีทีผู่ส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่
จดัตัง้และจดัการโดยบรษิัทจดัการอยู่แล้ว) พร้อมกับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนและ
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวน ส่วนขอ้มูลโครงการ และเอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
เกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม คูม่อืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่
เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

 6.2.1.2 ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 
• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผูม้อี านาจลงนามของนติบิุคคล 
• ทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ ภ.พ.20 
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• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม 
• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
• บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แลว้แต่กรณี 
• บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุ นทาง
โทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ ในกรณีมีเหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัที่ไม่สามารถท ารายการซื้อ
หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคาสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ณ สิ้นวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอื
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่า
ขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
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การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจ ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่      
หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบัญชีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแส

รายวนั ชื่อบญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม” 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคาร   

ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ 
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซท็ 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบ
ส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

6.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บั
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให ้     
ผูส้ ัง่ซื้อแลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการ
ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนจะยกเลกิหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจาก
ธนาคารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีไ่ด้รบัเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้
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6.2.3.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

6.2.3.3 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
แจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมี
หน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุน
ที่สัง่ซื้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro Rata) หรือโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่       
ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ตน้ทีจ่ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผูส้ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรร
หน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะพจิารณาวธิีการตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

6.2.4.2 ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ  

6.2.4.4  ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

6.2.4.5 บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน
ไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจัดสรรแต่บางส่วนหรือ
ทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่ง
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณี
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ทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อ
ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าว
ดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย 
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้  

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัท
จดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุน ระยะเวลา 
และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม 
หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลงทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุม
ไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
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4.   กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 
วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั
เอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบ
ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

5.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบัญชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใดๆเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.   บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุดรบัค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/
หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ โดยจะแจ้งใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั เว้นแต่
กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวโดยทนัท ี 

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่างหน้า 

7.  การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

7.1  ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2  รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ในช่วงแรกบรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหข้ายคนื/สบัเปลีย่นออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นออกตัง้แต่
วนัท าการแรกของเดอืนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน
เวบ็ไซตบ์รษิทัจดัการ หรอืปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ในเวลาท าการ โดยในการขายคนืหน่วยลงทุนบรษิัท
จดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนั
และเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทัง้นี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่จะได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี จะต้องถอืหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากร
ก าหนด ณ วนัทีข่ายหน่วยลงทุน 
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7.3  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ 

ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

ชนิดเพื่อการออมพเิศษ   : ม ี

วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ที่
บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้
เพิม่เติมในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่
บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขายคนืหน่วย
ลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการ
ของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่า 
ซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัท
จดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
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ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การช าระคา่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5   
วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณ
มลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนใน
อนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่ง
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว 

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ
พิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้

 7.4.2  เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

7.4.2.1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บั
และได้ท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่า
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์
ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
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เปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

7.4.2.2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนื
นัน้ ๆ  

7.4.2.3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
สมาคมก าหนด 

7.4.2.4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.3  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ 
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั หรอืโดย
ให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการ
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงัก ล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่
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ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่
กองทุนโดยรวม หรือระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่ อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์
ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัท
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  
ทัง้นี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จัดการภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและ
ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง
โทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ต้อง
แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บริษัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  
ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น. 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการ
ของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อ
ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี  
ในช่วงแรกบรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหข้ายคนื/สบัเปลีย่นออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นออก
ตัง้แต่วนัท าการแรกของเดอืนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซตบ์รษิทัจดัการ หรอืปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยพจิารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
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กองทุนเป็นส าคญั 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2   บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1  ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2  รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

ชนิดเพื่อการออม (พเิศษ)  : ม ี

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการจะต้องเป็นไปตามเงือ่นไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

ในช่วงแรกบรษิทัจดัการยงัไม่เปิดให้ขายคนื/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนออก
ตัง้แต่วนัท าการแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์บรษิัทจดัการ หรอืปรบัปรุงในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทนุ
เป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง/ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง แลว้น าไปช าระเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบรษิัทจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการ
ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏในระบบนาย
ทะเบยีน การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีดงันัน้ ผูถ้อื
หน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ  

สามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดด้งันี้  

(1) สบัเปลีย่นระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษดว้ยกนั ภายใต้การ
บรหิารของบรษิัทจดัการ กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษด้วยกัน 
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ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น 

(2) สบัเปลี่ยนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบักองทุน
ต้นทาง และเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตร ีภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่นีโยบายสอดคลอ้งกบักองทุนต้นทาง และเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ีภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิทัจดัการอื่นเท่า 

เว้นแต่มกีฏหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลง บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงโดยถอิว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

สามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น  

เว้นแต่มกีฏหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลง บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงโดยถอิว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงคใ์นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรอืผ่านช่องทางอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด ได้ทุกวนัท าการที่ก าหนดให้เป็นวนัท าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่
ตอ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้/ออกจะตอ้งส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไป
ตามมลูค่าขัน้ต ่าการสัง่ซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามทีก่หนดในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม 

8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก: 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก: 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั
จดัการ หรอื สบัเปลีย่นชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรอืชนิด
ของหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง 
จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อม
เอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐานการ
รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่
ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุ นปลายทาง ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อ บรษิทัจดัการ
ไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้
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เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุน
รวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษของบรษิทัจดัการอื่น 
เป็นเงนิสดแยกต่างหากจากจ านวนเงนิลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนจะ
ค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการล่าสุดก่อนวนัท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
มายงักองทุนนี้ สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนั
และเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และ
น าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแล้ว ผูส้ ัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้
แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  
 

8.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการ
ของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั
จดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการ
ของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ที่
ท าการของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

8.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิน้
วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท า
การขายหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบริษัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท า
รายการสบัเปลีย่นแล้ว บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี  

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอื
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชี
ข ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าวตามทีบ่รษิทั
จดัการเห็นสมควร บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ที่
ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย
หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิเงือ่นไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร
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ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและ
เวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็
ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการ
จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใด
จะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 

 

9.   การช าระค่ารบัซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่งดงัต่อไปนี้  

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไป
ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  
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(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่ง
เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืนที่ไม่
ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อ
คนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีาร
ใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั  

11.   การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน:  

  11.1 บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้  โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ได้รับไว้แล้ว หรอืจะหยุดรบัค า
สัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ 
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เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อ ไปนี้ เกิดขึ้นซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทั ้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึง่เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่
ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัิตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบั
ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(6) อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรือไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ให้เปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล แล1ะรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้ส านักงาน
ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ
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ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด(้5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน 
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานทีต่ิดต่อทุกแห่ง
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการ
หยุดรับค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
(พเิศษ) ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได้ ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

13.1 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทุนต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ และด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วย
ลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้ทนัท ี
เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่องหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการหรอืประกาศอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งไดม้กีารก าหนด แก้ไข หรอืเพิม่เติมใน
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อนาคต  

บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ื้อหน่วยลงทุนเกนิกว่าอตัราทีก่ าหนดในหลกัเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืการไม่นับคะแนนเสยีงในการลงมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิอตัราดงักล่าว เป็นตน้  

13.2 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุน   
ของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มกรอกรายละเอยีดในใบส าคญัการ
โอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด   

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  

14.2  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

15.  ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ 
 รอ้ยละ 3.45 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิ 
 รอ้ยละ 3.45 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้
ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนน้ี (ถา้ม)ี 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
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รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนยีม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุมตัิ
จัดตัง้และจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ  

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทุน 
และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธถิวัเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ 

4.   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อ
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ขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรพัย ์
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสิทธใิน
หลกัทรพัย์ เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใชจ้่ายในการรบัโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนั
การเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้

4.2  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจดัท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าส่งค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยนั ใบเสร็จรบัเงิน 
ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสาร
ดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายใน
การช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวธิกีารซื้อขาย
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแกผู่ล้งทุน 

4.4  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมต ิ
สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื
ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการ
จดัการกองทุนรวมเพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่
ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธิ
หรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา 

4.8  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.9  ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรอื ประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก
อื่นๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.12  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สินของ
กองทุน  

4.13 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรพัย์ เครื่องหมายการค้ า และ/หรือ
เครื่องหมายบรกิารของตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ของผู้ค านวณและประกาศดชันี (Index 
Provider) 

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการ
ช าระเงิน หรอืทรพัย์สินอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเช็คไปขึ้นเงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
วางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการ
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนในการลงประกาศหนังสอืพิมพ์ หรอืช่องทางอื่นใด ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 
เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสาร
ข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อ
คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่าย
จรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันหรือการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม  

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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16.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

      15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

      15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี 

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ใน   
            อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ใน   
            อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษธีรุ
กจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษี
ธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

หมายเหตุ :  

1. บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทนุทีบ่รษิทั
จดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทางหรอืบรษิทัจดัการของกองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ี เป็นกองทุนตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุน
นี้เป็นกองทุนปลายทาง)  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั ้งนี้          
จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ทัง้นี้  หากมีการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทั
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 
7 วนั 

2.  หากในอนาคตกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมเพื่อการออม และหรอืกองทุนรวมเพื่อ
การออมพเิศษมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืมกีารตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของ
หน่วยงานผูม้อี านาจดา้นภาษอีากร คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึง่มผีลท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนตามวธิกีารในขอ้ 1 ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง 
เพิม่เตมิ วธิกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ เช่น อาจเรยีกเกบ็เป็น
เงนิสดแยกต่างหากหรอืวธิอีื่นใดในอนาคต โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

       15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

 ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

 PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

 หมายเหตุ : 

 กฎหมายปัจจุบนัก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/
กองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ ไป โอนหรอืจ าน าได ้ทัง้นี้ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการโอน และหรอื
จ าน าหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ จะเป็นไปตามทีห่น่วยงาน
ทีม่อี านาจ กฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต  

       15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

 PRINCIPAL SET50SSF-SSF : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

 PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด   
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15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อื่นๆ ระบุ :  

1. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
PRINCIPAL SET50SSF-SSF : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
PRINCIPAL SET50SSF-SSFX : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์จะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

2.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถื อหน่วยลงทุน       
ในกรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บรษิัทจัดการหรอืนายทะเบียนด าเนินการใด ๆ      
ใหเ้ป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

4.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน และ/หรอืแต่ละรายในอตัราไม่
เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้นใน
อนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

2.  การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหัวขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทนุเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
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บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
อย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่ีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสม เหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วย
วธิีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีการ
เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทัง้นี้  ตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

2.1  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงู
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บรษิัทจดัการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

15.6. หมายเหตุ:  
1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ (ถา้ม)ี  
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2.  การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

16.    วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน  และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน  และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ : 

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั  

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวม         
ซึง่ผลประโยชน์ที่เกดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

วธิกีารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติ้องมกีารแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปัน
ส่วนให้กบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองวนัก่อนหน้าของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

กรณีวนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการทีเ่กี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) และค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
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ตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 

ตวัอย่างที ่1: มลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 800,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิดเพื่อการ
ออม 300,000 บาท 2.ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 500,000 บาท และสมมติมีผลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 500,000 บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ 500,000 บาท 

กองทุนรวม ชนิดเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออม

พิเศษ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจ าหน่ายได้

หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)

      800,000.00       300,000.00       500,000.00 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จ านวน 15,000 บาท

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- ชนิดเพ่ือการออม = 300,000 / 800,000 x 15,000

- ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ = 500,000 / 800,000 x 

15,000

         15,000.00            5,625.00            9,375.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน        815,000.00        305,625.00        509,375.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%                (23.89)                 (8.96)                (14.93)

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%                 (0.72)                 (0.27)                 (0.45)

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%                 (2.39)                 (0.90)                  (1.49)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)         814,973.00         305,614.87         509,358.13 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย)     80,000.0000     30,000.0000     50,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)               10.1871               10.1871               10.1871  
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วนัต่อมา ท าการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
500,000 บาท และ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ 500,000 บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออม

พิเศษ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า         814,973.00         305,614.87         509,358.13 

ปรับปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า

- รายการซ้ือหน่วยลงทุน     1,000,000.00       500,000.00       500,000.00 

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน                     -                       -                       -   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ยของกองทุน      1,814,973.00         805,614.87      1,009,358.13 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จ านวน 40,000 บาท

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- ชนิดเพ่ือการออม = 805,614.87 / 1,814,973 x 40,000

- ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ = 1,009,358.13 / 1,814,973 x 

40,000

        40,000.00           17,754.86           22,245.14 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน       1,854,973.00         823,369.73       1,031,603.27 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%                (54.38)                (24.14)               (30.24)

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%                  (1.63)                 (0.72)                  (0.91)

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%                 (5.43)                  (2.41)                 (3.02)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)   1,854,911.5600    823,342.4600  1,031,569.1000 

จ านวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)     80,000.0000     30,000.0000     50,000.0000 

- หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน        98,162.3998        49,081.1999        49,081.1999 

- หน่วยลงทุนลดลง                     -                       -                       -   

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)      178,162.3998       79,081.1999      99,081.1999 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)              10.4113              10.4113              10.4113  
 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเพื่อประกอบการอธบิายเทา่นัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 
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ตวัอย่างที่ 2 : มรีายการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน 50,000 บาท รายการขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
พเิศษ จ านวน 100,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ีจ านวน 250,000 บาท 

กองทุนรวม ชนิดเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออม

พิเศษ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันก่อนหน้า       1,854,911.56        823,342.46      1,031,569.10 

ปรับปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า

- รายการซ้ือหน่วยลงทุน                     -                       -   

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน       (150,000.00)        (50,000.00)       (100,000.00)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จา่ยของกองทุน       1,704,911.56         773,342.46         931,569.10 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จ านวน 250,000 บาท

วิธิคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- ชนิดเพ่ือการออม = 773,342.46 / 1,704,911.56 x 250,000

- ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ = 931,569.10 / 1,704,911.56 x 250,000

      250,000.00          113,399.20         136,600.80 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน         1,954,911.56          886,741.66       1,068,169.90 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.07%               (57.30)                (25.99)                 (31.31)

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%                  (1.72)                 (0.78)                 (0.94)

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%                 (5.73)                 (2.60)                  (3.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)      1,954,846.81         886,712.29      1,068,134.52 

จ านวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)       178,162.3998        79,081.1999        99,081.1999 

- หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน                     -                       -                       -   

- หน่วยลงทุนลดลง       (14,407.4226)        (4,802.4742)        (9,604.9484)

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย)      163,754.9772        74,278.7257       89,476.2515 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)              11.9376              11.9376              11.9376  
 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเพื่อประกอบการอธบิายเทา่นัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี  
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2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขาย หน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก)  วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุด  

(ข)  วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค)  วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยให้ประกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหนึ่งเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยให้ประกาศ ภายในวนัท าการ
ถดัไป 

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทั
จดัการจะประกาศในเวบไซตบ์รษิทัจดัการ  

(3)  จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบไซตบ์รษิทัจดัการได ้  

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสือพิมพ์รายวนั หรือติดประกาศที่บรษิัท
จดัการ และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  
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3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน 
(3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนับแต่
วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ
เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย 
ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง
มสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแก้ไข
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ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิ
เป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้
ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท า
การถดัจากวนัที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงาน
ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจง้เป็นหนังสอืให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ไดซ้ื้อหรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจดัการจะไม่ ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2(4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(1)   กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ  
  ปฏบิตัดิงันี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม                                                                             หนา้ 76 

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น 
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัท
จดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

        หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ  
  หน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น 
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
มีการจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 
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17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  

17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2.  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5.  ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ไม่ม ี

17.5.2. ไม่ม ี 

17.6.  ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซแ่ต ้ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

ชื่อ : นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 02 2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7.  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี

17.8. Prime Broker - 

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ีวนัที ่31 มนีาคม  

18.2 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก วนัที ่31 มนีาคม 2564  

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย
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ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้ับมตโิดยเสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีที่
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้
ดว้ย 

(1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสียงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้ับผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการด าเนินการและบริหารจดัการใดๆ ของกองทุนนั ้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

19.2 วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสยีงขา้งมากหรอืมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมติไปยงั
ผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

2.  ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่ง
จะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ รวมทัง้แจง้
ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนั
นับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4.  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้
แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั 
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(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ
ตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ 

(6) การเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการแกไ้ข
เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 

5.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจขอให้ส านักงานให้ความเห็นชอบ
แทนการขอมติผุถ้ือหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิเพื่อ
ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแก้ไขโครงการดงักล่าวตอ้งไม่มผีลกระทบอย่างมี
นัยส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง 

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกบันโยบาย
การลงทุน 

(4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 

6.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่น
ค าขอ พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้น
เว็บไซต์ของส านักงาน และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว เมื่อ
ส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแลว้ 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงันี้ 

(ก) การลดมลูค่าขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน 

(ข) การเพิม่ช่องทางในการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื 

(ง) การเพิม่ความถี่ของการส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน
ของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(5) การแก้ไขเพิม่เตมิเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงาน 
ก.ล.ต. 
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19.3  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถึงวนัปิดสมุดทะเบยีนผุ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวนัที่
บรษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้วธิีการในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวิธกีารอื่นใดที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามติ
นัน้เสยีไป  

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ต้อง
ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบัผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ 

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน   

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่าได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแล้ว บรษิทั
จดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รบัจดทะเบยีนเพิม่
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่เติม
โครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 12 9/3 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
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20.    ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  

1. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบักองทุนรวมเพื่อการออม 

1.1 บรษิัทจดัการจะท าการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเมื่อมกีาร
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุน
แต่ละรายการ ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน
ก าหนด 

วนัทีล่งทุน หมายถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออม
พเิศษในแต่ละรายการ และในกรณีที่รบัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง 
วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้ 

1.2 บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด (หรอืตามก าหนดเวลาทีห่น่วยงานทีม่อี านาจ 
กฎหมายหรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจดัส่งหนังสอืดงักล่าว
ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมรีายการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัไป 
หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
ด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 

1.3 บรษิทัจดัการจะยุตกิารจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ส าหรบัยอดซื้อหน่วย
ลงทุนตัง้แต่วนัทีส่ิน้สุดการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม 

1.4 บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทนุไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดย
มีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พรอ้มดว้ยเชค็ค่าขายคนืหรอืเงนิ
โอนค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืวธิกีารอื่นใดในการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัที่ได้รบัค าสัง่จากผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท าทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อเกบ็ไว้
เป็นหลกัฐาน พรอ้มใหพ้นักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้

ทัง้นี้ ส าหรบัเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษ /กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ตัง้แต่เดอืน
เมษายน - มิถุนายน 2563 ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีนับตัง้แต่วนัที่ซื้อหน่วย
ลงทุน ซึ่งน าไปลดหย่อนภาษีเงนิได้ได้ตามที่จ่ายจรงิ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเป็นวงเงนิเพิม่เติมจาก
วงเงนิลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม โดยบรษิทัจดัการต้องจดัใหม้รีะบบการโอนหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด  

1.5 บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รบัความเห็นชอบจ าก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดย
มใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศ (ถา้ม)ี โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขที่
บญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของ
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ผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่ระบุไวใ้นค าขอใช้บรกิารกองทุน หรอืวธิกีาร
อื่นใดตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

บรษิัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

      2.   สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษขีองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

   2.1 สทิธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี ) ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการออม จะไม่ไดร้บัผลผลประโยชน์ทางภาษหีากไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้ง
คนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตามประมวล
รษัฎากร (ถา้ม)ี  

  2.2 ผูล้งทุนตอ้งศกึษาเงือ่นไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และรายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษกี่อนการลงทุน ควบคู่กนัไปพรอ้มกบัการศกึษาหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบการลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขดงักล่าว และมหีน้าทีใ่นการ
จดัเกบ็เอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม การหกัลดหย่อนภาษี และหรอื
การช าระคืนภาษีหรือเงินเพิ่ม และหากผู้ลงทุนปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยได้รบั การช าระภาษี
เงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน การช าระเงนิเพิม่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัไิม่เป็นไปตามเงือ่นไขการ
ลงทุนหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

  2.3 เงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรวมค านวณเพื่อเสยี
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงือ่นไขของหน่วยงานทีม่ี
อ านาจตาม กฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยผูล้งทุนตอ้ง
ปฏบิตัติามเงือ่นไขการลงทุนทีก่รมสรรพากรก าหนด  

 “ผูถ้อืหน่วยจะตอ้งค านึงถงึเงือ่นไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามเงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้อื  
 หน่วยลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีและ 
 จะตอ้งช าระคนืเงนิภาษทีีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

“ผู้ถือหน่วยจะต้องค านึงถึงเงื่อนไขสิทธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ถือ
หน่วยลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงือ่นไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษแีละจะตอ้ง
ช าระคนืเงนิภาษทีีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

3.   เมื่อครบระยะเวลาของการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีแล้ว กองทุนยงัคงมสีถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมาย
อยู่ แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาได้อีก
ต่อไป  

4.   ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปโอน หรอื จ าน าได ้(หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การโอน และหรอืจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม จะเป็นไปตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจ กฎหมาย
หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต)  

5.   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื     
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั 
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(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้ อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้ง 
     อยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว 

      (3) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน  
                      คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
                      ประกาศก าหนด  

6.    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

7.  การควบรวมกองทุน  

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสีย่งของ
การลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

2  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติพิเศษของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุน
เปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิัทจดัการจะขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมติโดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ถอืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้ โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้อง
ปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อ   
แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนั
ประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบั
หนังสอืแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน    
ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด 
และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(2)  สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอียดเกี่ยวกบัประเภทและ
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วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน
รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การด าเนนิการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิัท
จดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บั
โอนได ้ 

4 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจัดใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อ
ทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดท้าย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะด า เนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

8.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทั
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและสมควร
บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวม
ต่อไป 



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม                                                                             หนา้ 85 

9.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่ับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้
ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

10. ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัส่วนส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี ้

(ก)   กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแหง่ชาต ิ

4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)   นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบั
ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

(ค)   บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

(ง)    บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานเมื่อมเีหตจุ าเป็นและสมควร 

      (2)  กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก)   กองทุนรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูล้งทุนรายใหญแ่ละผูด้แูลสภาพคลอ่งทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  

(ข)  กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี  ทัง้นี้ เฉพาะในส่วนของ
หน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงันี้ 

1.  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

2.  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

3.  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2. 

(ค)  กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไม่
เกนิหนึ่งปี  เวน้แต่ ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานเนื่องจากมเีหตจุ าเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึ
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ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั” 

 (ง)    กองทุนรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี้ 

 (1) การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการ
ลงทุน เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

(2) มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถ่อืเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจดัการกองทุนรวม
หรอืการเลกิกองทุนรวมได ้

 11. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 

(1)   บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ 
“หลกัปฏิบัติในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน  (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการก าหนดไว ้
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)   ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

12. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน 
                 ต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรือรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มลูผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตของ 

บรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัส่งขอ้มลูใหใ้นรปูแบบ
ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุน
ครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทาง
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ตามปกตไิด ้

13.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนัง สือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(2) นิตบิุคคล รวมถึงบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

(3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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(4) ผูล้งทุนซึ่งตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืส่งค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรอืผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

(5) กองทรพัย์สนิจองบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื
ระงบัการสัง่ซื้อ จดัสรร และ/หรอืการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

  ทัง้นี้ มผีลตัง้แต่วนัที ่3 มถิุนายน 2556 เป็นตน้ไป 

14.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวม
จะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

 15.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้
สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้้องเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาติอเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้า
เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภท
ตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 
ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย 
ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่าย
ดงักลา่วก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก
ทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรอื
บรษิทัจดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนได้
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อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บรษิัทจดัการ
และกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ให้ค ายินยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมูล 
(เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวน
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นต้น)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้
กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ
ความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้
ขอ้มลูตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้
ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยให้ไวม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้
ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอื
ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่
บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัท
จดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าว
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แล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏบิตัิบรษิัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
รอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

16. เมื่อกองทุนรวมมอีายคุรบสทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือสบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรบั ค าสัง่ซื้อ หรือ
สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนถาวร ตามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน
และกองทุนเป็นส าคัญและหากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการดงันี้ 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ  

(1) โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษภายใต้การ
บรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น 

(2) โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคล้องกบักองทุนต้นทาง และเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตร ีภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการ หรอื
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มนีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบักองทุนต้นทาง และ
เป็นไปตามมตคิรม. ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการอื่น 

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารบรหิารจดัการของ
บรษิัทจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัท
จดัการอื่น 

การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ 
และบรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะยกเวน้การ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาถึงประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

17. ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถ
แจ้งต่อบรษิัทจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยงักองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นทีผู่้ถอืหน่วยลงทุน
ก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุเมื่อเป็นไปตามเงือ่นไขโดย
ครบถว้นดงันี้  

(1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นที่อยู่
ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั  

(2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวบรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจ้ง
โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  
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(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์ินทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ย
การลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงือ่นไขการเลกิโครงการ  

(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ
เลกิกองทุน  

(5) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือกองทุนรวม
เพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัชา้  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

 กรณีท่ี บลจ. มีการบริหารกองอสงัหาริมทรพัย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัท
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจัดการ บรษิัท
จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามใน
ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการกองทุนรวม ถอื
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


