
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพนูทรพัย ์
Principal Value Plus Fund (PRINCIPAL VF) 
 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
พรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย์ เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การ
ลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
หนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย ์ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได ้ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความ
เส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ
หรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานไดร้บัรอง
ถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 13 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2566 
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       ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุน  

 

 

 

       ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์  

(Principal Value Plus Fund, PRINCIPAL VF) 

       ประเภทโครงการ กองทุนรวมตลาดเงนิ 

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-A)  
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      นโยบายการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นโยบายการจ่ายเงินปัน    
     ผล 

     การป้องกนัความเส่ียง    
     จากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เพิม่พูนทรพัย์ เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั ตราสาร
หนี้ภาคสถาบนัการเงนิ ในประเทศ ที่มกี าหนดการช าระคนืเมื่อทวงถาม หรอืมอีายุสญัญา หรอืจะครบก าหนด
ช าระคนืไม่เกนิ 397 วนันับแต่วนัทีล่งทุนหรอืเขา้ท าสญัญา และตราสารทีก่องทุนลงทุนดงักล่าวต้องเป็นตราสาร
ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบั และ/หรอืผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนัมีความน่าเชื่อถอืระยะสัน้ 2 
อันดับแรก และ/หรือได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกหรือเทียบเท่าอันดับความ
น่าเชื่อถือระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก (ถ้าม)ี และกองทุนมนีโยบายที่จะด ารง Portfolio Duration ของกองทุนไม่เกิน
กว่า 3 เดอืน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญา
ขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ กองทุนจะ
ไม่ลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือในอันดบัที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) 
และ/หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) รวมถงึไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ไม่จ่าย 

 

ไม่ม ี

     มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ    
     หน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

     มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ   
     หน่วยลงทุนครัง้ถดัไป 

     มูลค่าขัน้ต า่ในการขาย   
     คืนหน่วยลงทุน 

    วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้   
     และจดัการกองทุนรวม 

    วนัท่ีจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ไม่ก าหนด 

 

ไม่ก าหนด 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

24 กนัยายน 2553 

29 ตุลาคม 2553 

 

สรปุข้อมูลกองทุน 

      1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-A) 
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูล้งทุนทีเ่น้นสภาพคล่องทีส่งู โดยกองทุนจะน าเงนิทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารแห่งหนี้ระยะสัน้ 

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุน้ได้ 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยจะไดร้บัเงนิคนืภายในวนัที ่T+1 

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีใ่กลเ้คยีงเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทัว่ไปได ้

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งต ่า 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• 5,000 ลา้นบาท 
5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 ตุลาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ตุลาคม 2554 
6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิไม่ใช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทุน โดยผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืจาก
กองทุนรวมตลาดเงนิครบเตม็จ านวนได้ 

• ความสามารถช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารทีก่องทุนน าเงนิไปลงทุน ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเท่าทีค่าดหวงั 

• แมว่้ากองทุนรวมตลาดเงนิลงทุนไดเ้ฉพาะทรพัยส์นิทีม่คีวามเสีย่งต ่าแต่กม็โีอกาสขาดทุนได ้
7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 
8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

กองทุนน้ีจะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

การลงทุนในกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พูนทรพัย์ไม่ใช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืจาก
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์ครบเตม็จ านวนได ้

 ทัง้นี้ กองทุนน้ีเป็นกองทุนเปิดทีไ่ม่ก าหนดอายุโครงการ ผูล้งทุนสามารถท าการซื้อขายไดทุ้กวนัท าการของบรษิทัจดัการ 
              9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

              9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

       ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

       (1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

            1.1 ขายหน่วยลงทุน 

         ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย  ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา  
15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

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

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟด ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุน 
โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวนัและ / หรอื
เวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

(2)    กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ที่มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ี
ขึน้และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคล
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3)    กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั  
   ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

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

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

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

 (3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อ
คนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

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

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลัน 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 
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                    9.3   วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

•  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ 
ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

•  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของ  
  สปัดาหร์ะหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อ   
  คนืหน่วยลงทุน 

   ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

                10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุ นไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุ น 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 
10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่ วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 
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 11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะใน
กรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ  

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดย
ได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลา
ดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ ง    
   ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออก
จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ ยวกบัลูกคา้ไดใ้น
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอนั
เนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์
และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าได้
ไม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(6)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 19.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
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(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุน
ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้ อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั
ท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้  

 11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน
ทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ 
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่
เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

•       บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

•       ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท า  
 การซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป 

•       ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
 จดัการ ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่า 
 หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 
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14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

         Website: www.principal.th 

 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1.     ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

        กองทุนมีความเส่ียงระดบั 1 

 
2.      ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการด าเนินงานของบรษิทัผูอ้อก

ตราสาร ซึง่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ การจ่ายเงนิปันผล รวมถงึราคาซื้อขายตราสารของบรษิทั 
และกองทุนยงัอาจมคีวามเสีย่งจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจินัน้ๆ ดว้ย ซึง่ผลกระทบดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้หน็ในรูปของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีม่คีวามผนัผวนได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนมนีโยบายลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนี้ภาครฐั ตราสารหนี้ภาคสถาบนัการเงนิ และตราสาร
หนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ ระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก และ/หรอืไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะ
ยาว 3 อนัดบัแรกหรอืเทยีบเท่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืระยะสัน้ 2 อนัดบัแรก (ถา้ม)ี เพื่อช่วยลดความเสีย่งในดา้นนี้ 

3.     ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรอืผู้ค ้า
ประกนัตราสารทีก่องทุนไปลงทุน จะปฏเิสธการช าระเงนิหรอืไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ไดต้ามทีก่ าหนด ซึ่งมผีลใหมู้ลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนลดลงได ้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน  
 และตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระยะสัน้ 2 อันดับแรก และ/หรือได้รับการจัดอันดับความ 
 น่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกหรือเทียบเท่าอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั ้น 2 อันดับแรก (ถ้ามี) ดังนัน้ ความเสี่ยงในเรื่อง 
 ความสามารถในการช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้จงึอยู่ในเกณฑต์ ่า 

4.     ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร 
 ที่ลงทุนอันเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศของกองทุนต่างประเทศนั ้นๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของ 
 ภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ สถานการณ์ของตลาดเงนิและตลาดทุน เป็นตน้ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนมีนโยบายลงทุนตราสารหนี้ระยะสัน้ รวมถึงผู้จัดการกองทุนจะท าการวิเคร าะห์/ดู 
 ความเหมาะสมในระยะเวลาการลงทุนในแต่ละขณะตามสภาวะเศรษฐกจิ เพื่อช่วยลดความเสีย่งจากปัจจยัดงักล่าว 

5.     ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) : ความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อ หรือขายตราสารที่ 
 กองทุนถอือยู่ในราคา จ านวน และระยะเวลาทีต่อ้งการ 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารระยะสัน้ ซึ่งมีสภาพคล่องสูงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อช่วยลด 
 ความเสีย่งดงักล่าว 
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      เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

    1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพจิารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้
ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุน
และค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อ
ขายทรพัยส์นิ ความผนัผวน 

ในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรอือากรแสตมป์ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท า
ไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวม
เป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

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

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิ
อตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงนิด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มีการใช้
เครื่องมอื swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่
ไดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่า
ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเชค็ที่เรยีก
เกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.
และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

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

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มกีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่
มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

 2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช้ Notice period และมเีหตุที่ท าให้ต้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสัง่ที่ได้จาก 
Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ที่ไดต้ามปกตใินวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบั
เครื่องมอือื่น ได้แก่ Swing pricing, Redemption Gate, Sidepocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่
ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าว 

ในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน Notice 
period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการที่มกีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้นๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจ
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พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

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

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มลูค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรร
หน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนื
ทัง้จ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอื บรษิัทจดัการจะน าไปท า
รายการในวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบรษิัทจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอืได ้ซึ่งจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

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

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

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลิกค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจง้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

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

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิ
โดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพ
คล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขาย
ทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของ
กองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที ่

ก าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค า สัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก 

    เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลักทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
เปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน 
หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะ
ไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

   ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

   สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

     ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

     โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

   ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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        ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

       1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พลูล์  ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย ์จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2. รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกิจกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์  

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม     
         2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 65,814,688,280.06 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

        5.  รายช่ือผู้จดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

•    คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA  
 ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2549                            ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
                                          มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2546                            ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม)   
                                          จาก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
 พ.ศ. 2564                             Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                           บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
 พ.ศ. 2557 - 2564                   Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                           บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 พ.ศ. 2556 - 2557                   Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
 พ.ศ. 2551 - 2556                   ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน   

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

•   คณุวีรยุทธ ห์ลีละเมียร 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2540                             ปรญิญาโท สาขาการเงนิ, University of Colorado Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537             ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช,ี  
                                           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                 หวัหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565             Director – Fund Manager Fixed Income, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556             ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้, บลจ. ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

                                                            (ปัจจุบนัคอืบลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั)  
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551             Director - Fixed Income, บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
                                          (ปัจจุบนัคอื บลจ. คงิ ไว (เอเชยี) จ ากดั) 
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550             ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548             ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จ ากดั 
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•   คณุนิค ศรีวีระวานิชกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2560 - 2561                      ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  
                                             (NIDA) 
พ.ศ. 2553 - 2555                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Colorado State University – Pueblo, the United States   
                                             of America 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะห,์ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               ทีป่รกึษาธุรกจิ, บรษิทั เค พ ีเอม็ จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556               ทีป่รกึษาการลงทุน (ฝึกงาน), บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

•   คณุเตม็เดือน พฒัจนัจนุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558                      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ,  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2549 - 2553                      เศรษฐศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง, มหาวทิยาลยัสงขลานครทิร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะหต์ราสารหนี้,  บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560               ผูค้า้ตราสารหนี้, บล. เอเซยี พลสั จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิยัและพฒันาตลาด, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 ผูจ้ดัการผลติภณัฑธ์ุรกรรมสนิเชื่อ, ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 เจา้หน้าทีธุ่รกจิสมัพนัธ,์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

•  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอื่นๆทีบ่ลจ.แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 
โทรสาร 0-2294-2345 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 พ.ย. 2564 - 
 31 ต.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 พ.ย. 2563 - 
 31 ต.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 พ.ย. 2562 - 
 31 ต.ค. 2563 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ*** 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดสะสมมลูค่า  
      -ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
 

ไม่ม ี
0.260 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
0.259 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
0.260 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
           -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
           -ชนิดสะสมมลูค่า  
           -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
           -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
           -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
ไม่ม ี
0.161 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.160 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.161 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
           -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
           -ชนิดสะสมมลูค่า  
           -ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
           -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

     -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

 
ไม่ม ี
0.024  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.024  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.024  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
           -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
           -ชนิดสะสมมลูค่า  
           -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
           -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
           -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

 
ไม่ม ี
0.075  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.075  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
0.075  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

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

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้     
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.074 0.037 0.019 
o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.023 0.007 0.005 
o อื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.002 0.003 0.003 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้ 
-ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดสะสมมลูค่า  
-ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
-ชนิดผูล้งทนุพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่ม ี
0.359  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
0.306  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
0.287  
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
                    ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ   
                     จะค านวณเป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 

                *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 

ตารางคา่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 

             -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดสะสมมลูค่า  
             -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
             -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดสะสมมลูค่า  
             -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
             -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดสะสมมลูค่า  
             -ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
             -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดสะสมมลูค่า  
             -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเก็บ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุ 
             -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดสะสมมลูค่า  
             -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้ายทะเบยีน
ด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

             -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดสะสมมลูค่า  
             -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
             -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 361.99 

• Portfolio Duration : 0.0887 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -0.02 

 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม  2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี           57,452,157.70   89.56  

 พนัธบตัรกระทรวงการคลงั    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี               996,542.49   1.55  

 เงนิฝากธนาคาร              1,764,036.13   2.75  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่  3,999,181.52   6.23  

 หนี้สนิอื่น  (60,064.03)  (0.09) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ            64,151,853.81    100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม 

 

ราคาตลาด % NAV 
(บาท)* 

 

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
 

      - ตราสารภาครฐัไทย 58,448,700.19 91.11 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน    

 

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 1,764,036.13 2.75 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้  

 

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ 
NAV  

 
 

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) - - AA+ 430,731.28 430,962.15 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั(มหาชน) - - AA- 1,329,738.13 1,333,073.98 

3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/12/2022 N/A 1,000,000.00 999,498.88 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/12/2022 N/A 400,000.00 399,764.96 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 15/12/2022 N/A 4,600,000.00 4,595,486.39 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 22/12/2022 N/A 300,000.00 299,688.04 
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/12/2022 N/A 7,400,000.00 7,389,783.86 
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/11/2022 N/A 17,900,000.00 17,899,264.49 
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/11/2022 N/A 5,300,000.00 5,299,176.80 
10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/11/2022 N/A 5,000,000.00 4,998,536.70 
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/11/2022 N/A 600,000.00 599,786.46 
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/01/2023 N/A 7,000,000.00 6,987,929.06 
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/01/2023 N/A 2,900,000.00 2,894,708.43 
14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/01/2023 N/A 1,200,000.00 1,197,426.68 
15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/01/2023 N/A 3,900,000.00 3,891,106.95 
16 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 01/03/2023 N/A 1,000,000.00 996,542.49 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้          
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ผลการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี  31 ต.ค. 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(29 ต.ค. 53) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(22 ก.ค. 65) 

6 เดือน 
(29 เม.ย. 65) 

1 ปี 
(29 ต.ค. 64) 

3 ปี 
(25 ต.ค. 62) 

5 ปี 
(27 ต.ค. 60) 

10 ปี 
(28 ต.ค. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)        

   ชนิดสะสมมลูค่า 11.8570* 11.8496 11.8467 11.8412 11.7629 11.4959 10.5298** 

   ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

   ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม ่  
   เปิดใหบ้รกิาร) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

   ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

   ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์        

ชนิดสะสมมลูค่า 1.43% 0.06% 0.09% 0.13% 0.26% 0.62% 1.19% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 1.14% 0.16% 0.25% 0.48% 0.63% 0.91% 1.03% 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม ่ 
   เปิดใหบ้รกิาร) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

หมายเหต ุ:    - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน    
   รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
   สดัส่วน 100% 

 *NAV ณ วนัที ่31 ต.ค. 2565 

 *NAV ณ วนัที ่29 ต.ค. 2555 

 ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 1 
 

 1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.1.  วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
หนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และ/หรอืสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการตามปกติของบรษิัทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

1.2.  วธิกีารจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก 

1.2.1.  การก าหนดราคาขายหรอืราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท   

1.2.2.  วธิกีารเสนอขายหรอืจองซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.2.1.  จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เพิ่มพูนทรพัย์ ได้ที่บรษิัทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้ทุกวนัท าการตัง้แต่วนัที่ 21-28 ตุลาคม 2553 ในเวลา 8.30 น. 
ถงึ 15.30 น. 

(1)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซื้อคืน เป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถา้ม)ี 

(2)  ผูจ้องซื้อจะตอ้งช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้ก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4)  ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้จองซื้อพร้อมรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร 
และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ามารถยนืยนัแหล่งทีม่าได ้ผูจ้องซื้อตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสาร
ทุกฉบบัให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มี
การสง่ค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงั
ว่าข้อความหรอืข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบัและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรอื บรษิัทจดัการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสารและ/หรอืช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผูจ้องซื้อ
ได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแก้ไขหรอืยนืยนัจากผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่จองซื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 
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ข)  การช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด 
เงนิโอน เชค็ ดราฟต ์หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ซึง่ใน
กรณีทีผู่จ้องซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์เชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าว
จะตอ้งลงวนัทีต่ามวนัทีท่ีจ่องซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน 
บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซื้อลงบนดา้นหลงั
ของเชค็ หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้องซื้อหน่วย
ลงทุน 
ทัง้นี้ ในวนัท าการสุดทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรอืเงนิโอนเท่านัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะก าหนดเป็นอย่างอื่น  ทัง้นี้ ขึน้กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบัญชจีองซื้อหน่วยลงทุนใน
อนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2)  หลงัจากที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ได้รบัการจองซื้อหน่วยลงทุน 
พร้อมทัง้เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

(3)  ผูล้งทุนทีป่ระสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสอื
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้
ตรวจสอบความถูกตอ้งของหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณีย์หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใช้
บรกิาร 

(4)  ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่
สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัที่จองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื จะด าเนิการยกเลกิรายการจองซื้อนัน้ และแจ้งให้ผูส้ ัง่ซื้อทราบ ซึ่งผูถ้ือ
หน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเขา้มาใหม่ได ้แต่ต้องอยู่ในระยะวนัและเวลาของการ
เสนอขายครัง้แรกทีก่ าหนด 

(5)  ในการช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิ
จนเต็มจ านวน จะหักลบหนี้กับบรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(6)  ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการจองซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเตม็
ตามจ านวนแล้วจะเพกิถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิัท
จดัการเป็นรายกรณ ี

(7)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(8)  บรษิัทจดัการจะน าเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเก็บรกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิัท
จดัการเปิดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้าม)ี ในช่วงดงักล่าวทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์
ของกองทุน 
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1.3.  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อและไดช้ าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจ านวนแล้ว ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระบรษิทั
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์

ยกเว้นในกรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามที่ได้รบัอนุมตัจิากส านักงาน บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อโดยใชห้ลกัการ “จองซื้อ
ก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการจองซื้อและรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารจองซื้อพรอ้ม
กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อใหแ้ก่ผู้
จองซื้อ 

(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรอืความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

(3)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อ
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

1.4.  การคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่การจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน
นอกเหนอืจากกรณีตาม (2) 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนคนืให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า
บญัชเีงนิฝากของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท า
การถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง ส าหรบั
ดอกเบีย้หรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะน ารวมเขา้เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน 

(2)  ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องยุตโิครงการหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก
เนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนไดถ้งึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงินทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการน าฝากเงินดงักล่าวเข้าบัญชเีงินฝากของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อม
เฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตาม
สดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของ
บริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบ
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติม วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของบริษัทจดัการ และ
ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

1.5.  เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน 

1.5.1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการจองซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีทีก่ารจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(2)  กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิหรอืไม่
ครบถว้น 

(3)  กรณีทีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

(4)  กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(5)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารจองซื้อหน่วยลงทุน
อาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บรษิทัจดัการเป็นหลกั 

1.5.2.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดศ้ึกษา เขา้ใจ และยนิดทีี่จะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีาร
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว 

1.5.3.  เงื่อนไขอื่นๆ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้วปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้การอนุมตัิ
จดัตัง้และจดัการกองทุนของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิ้นสุดลง เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควรและไดร้บัการผ่อน
ผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1)  มูลค่าของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ
ลงทุนต่อไป 

(2)  ลกัษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืลกัษณะของผูล้งทุน ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เมื่อการอนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.4. เรื่อง “การคนืเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน” 

1.6.  การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิ
ในการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(2)  กรณีนิตบิุคคล  

(ก)  ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่ผูม้อี านาจลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ข)  ตวัอย่างลายมอืชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนาม และ/หรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม 

(ค)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคลซึง่ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

(ง)  หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผู้มอี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามที่ระบุในหนังสอื
รบัรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

หากขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ
หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไข หรอืยืนยนัจากผู้จองซื้อ 
บรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการเปิดบญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้วน้
แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร  บรษิัทจดัการก าหนดให้ผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิี่จะไดร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขาย
คนือตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุน
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ตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดแจง้ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ทัง้นี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมตัิเปิดบัญชรี่วม
ขา้งต้นไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดงักล่าว บรษิทัจดัการจะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผล 
รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถ้าม)ี เข้าบญัชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ได้
แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทัง้นี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการด าเนินการตามที่
เห็นสมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิูจน์ทราบความมี
ตวัตนของผูถ้อืหน่วยลงทุน/เจา้ของบญัชเีงนิฝาก เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ส าหรบัเงื่อนไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วย
ลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะถอืเอาเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นใบค า
ขอเปิดบญัชเีป็นหลกั  

          2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

กรณกีารเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ม ี 

ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ: ม ี

บรษิทัจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอกีครัง้ภายใน 15 วนันับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะประกาศก าหนดวนัเริ่มท าการซื้อขายในเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ รวมถึงปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชผีู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ จะต้องเปิดบญัชผีูถ้ือหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็นไปตามที่
ก าหนดในขอ้ 1.6 เรื่อง “การเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 

2)  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

2.1.  วธิกีารขอรบัหนังสอืชี้ชวน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ “วธิกีาร
ขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” 

2.2.  วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1.  การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่้ซื้อจะ
ไดร้บั ซึง่จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
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ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน  =  มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

2.2.2.  วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

2.2.2.1.  สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจตดิต่อสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบ
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน ณ บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยไม่ก าหนด
จ านวนขัน้ต ่า 

ทัง้นี้ หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรกของผูล้งทุน ผู้ลงทุนจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขัน้
ต ่าตามทีก่ าหนดในหนังสอืชี้ชวน เป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี
บรษิทัจดัการอาจยกเวน้มูลค่าขัน้ต ่าส าหรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนครัง้แรกขา้งตน้ใหก้บัผูล้งทุน
บางรายได ้โดยบรษิทัจดัการไม่จ าเป็นตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(2)  ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน 

(3)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถา้ม)ี 

(4)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อไดส้่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ซื้อพรอ้มรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอื
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่สามารถยนืยนัแหล่งที่มาได ้ผูส้ ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบบัเอกสารทุกฉบบั
ให้แก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มีการส่ง
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่า
ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่ไดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิัทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ได้รบัเอกสารต้นฉบบั และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อ
ได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืได้แจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยืนยนัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธิทีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

ข)  การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงนิค่าซื้อครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด เงนิ
โอน เช็ค ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับัญชีธนาคาร หรอืวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั ซึ่งใน
กรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์เชค็ หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะตอ้ง
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ลงวนัที่ตามวนัที่ที่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซิ
เพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ส ัง่ซื้อลงบนด้านหลงัของเช็ค หรือ
ดราฟตน์ัน้ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนใน
อนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(2)  กรณีช าระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสดหรือเงินโอนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ผ่านระบบ
ธนาคารทางโทรศพัท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment ของธนาคารทีบ่รษิัท
จดัการก าหนด 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้ถือเป็น
รายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะใช้มูล ค่าหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  การ
ท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนใหถ้อืเป็นรายการ
ของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง
บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลา
ดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

(3)  ผูล้งทุนทีป่ระสงค์จะใชบ้รกิาร การช าระเงนิโดยอตัโนมตั ิผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสอื
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากบริษัทได้
ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสอืยนิยอมดงักล่าวกบัธนาคารเจา้ของบญัชแีล้ว จะแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทราบทางไปรษณีย์หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใดใหผู้ล้งทุนทราบก่อนเริม่ใช้
บรกิาร 

(4)  กรณสีัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคารในวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้บรษิทั
จดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา
ขายหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาเคลียร์ริ่งเช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุนให้ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ 
สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง
บรษิทัจดัการจะแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลา
ดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านักงานของบรษิัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

(5)  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถ
เรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้
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ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต ์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(6)  ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระเงนิจนเตม็จ านวน จะหกั
กลบลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจจะด าเนินการใหม้กีารหกัลบกลบหนี้กนักไ็ด ้

(7)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้จะ
เพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอืขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิัทจดัการเป็นรายกรณี 

(8)  หลังจากที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน พร้อมทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื จะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(9)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

2.2.2.2.  สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
ของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่บริษัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน รวมทัง้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเ งนิฝาก 
(ระบบ ATS) เพื่อช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บั
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการ
ก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-686-9595 

(3)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบรษิัทจดัการ
จะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าขัน้ต ่าตามที่ก าหนดในหนังสอืชี้ชวน และไม่เกนิกว่าจ านวน
ทีร่ะบบก าหนด ซึ่งเป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี โดยไม่จ ากัด
จ านวนครัง้การท ารายการต่อวนั 

ข)  การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

      การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อ
ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
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(3)  ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จ านวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ อาจมีภาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4)  บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ทีร่ะบุ
ไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการ
จะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอันสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ค)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐาน
ทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)  ปัจจุบันบรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน
ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิทัง้นี้เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัไิดเ้มื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบอีก
ครัง้ และตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2.2.2.3.  สัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูท้ีป่ระสงค์จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอรม์ขอ
ใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าว
ได้ที่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนรวมทัง้
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนัน้
บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนท าการเปลี่ยนแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถ
ใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต
ของบรษิัทจดัการไดโ้ดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต์ “www.principal.th” ของ
บรษิทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

 (4) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิทัจดัการจะต้อง
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขัน้ต ่าตามทีก่ าหนดในหนังสอืชี้ชวน และไม่เกนิกว่าจ านวนทีร่ะบบ
ก าหนด  ซึ่งเป็นมูลค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี โดยไม่จ ากดัจ านวน
ครัง้การท ารายการต่อวนั 
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ข)  การรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระเงนิโดยการหกับญัชเีงนิฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนต้องท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15.30 น. ของวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุน 

(2)  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดในขอ้ (1) ขา้งต้นของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาที่ก าหนด หรอืในวนัหยุดท าการซื้อขายให้ถือเป็นการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อ
ถดัไปนัน้ ซึง่เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(3)  ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิัทจดัการได้เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จ านวน และได้หลักฐานจนครบถ้วนแล้ว ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต อาจมภีาระคา่ธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งของธนาคาร โดยเป็นค่าธรรมเนียม
ตามอตัราเงื่อนไขทีแ่ต่ละธนาคารเรยีกเกบ็ 

(4)  บรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ (ระบบ ATS) ทีร่ะบุ
ไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ บรษิทัจดัการ
จะยกเลกิค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท า
การนับแต่วนัท าการถดัจากวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

ค)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการ
บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจัดการจะถอืหลกัฐาน
ทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกดิขอ้ผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวให้แลว้
เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านทางระบบอนิเทอร์เน็ตได้เมื่อใด  บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบอีก
ครัง้ และตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2.2.3.  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิัทจดัการจะท าการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในวนัท าการถัดจากวนัที่มีการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อ และไดช้ าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแลว้ ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุไวใ้นใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิ
ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัช าระ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนของโครงการจดัการกองทุนที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ซึ่งในกรณีดงักล่าว
บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยบรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อโดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ไดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทั
จดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
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(2)  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร 
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบล่วงหน้า 

(3)  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้เมื่อแปลงเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแล้ว อาจท าให้เกินวงเงนิที่ได้รบั
อนุมตัเิพื่อการลงทุนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนบางส่วน
หรอืทัง้หมด ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของ
ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการ
จะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.2.4.  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้
บญัชีเงนิฝากของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ  หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท า
การถดัจากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจัดการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว ทัง้นี้  เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
พจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัท
จดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม วธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และ
ส านักงาน 

2.2.5.  เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

(ก)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏิเสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น
การฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ 
“การหยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่
บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน
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และชื่อเสยีง หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั(ข)  บรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีาร
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการน้ีแล้ว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนั
เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่
ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิห้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแลว้ 

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1.  ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :   

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ  

    หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2.  รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3.  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

3.4.  รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อ
คนื โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 

ทัง้นี้จะมีรายละเอยีดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหกัดว้ย  ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี 

ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ม ี 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ม ี 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ม ี 

หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
แลว้แต่กรณี  

2. การพจิารณาจา่ยเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2. บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุน
สุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิ
จ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่ต ามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่้ถอืหน่วยลงทุน
ถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้
เมื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะ
ตอ้งถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดย
บรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่้
ถอืหน่วยลงทุนจะไดร้บั จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 
ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิ
ซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปิดบัญชกีองทุนดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3.  บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ เวน้
แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4.  บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

3.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ให้กับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” 
หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิที่
ได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดง
ความประสงค์แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุ นในครัง้นัน้ ๆ 
เรยีบรอ้ยแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการ
ก าหนดดงักล่าว ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
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และบรษิัทจดัการจะถอืว่ารายละเอียดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลให้
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีล
ใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้  

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื บรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบไว้กับบรษิัทจดัการแล้วได้ 
หากเกิดกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการ
หรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมถงึทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี หรือเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว และให้ถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบรษิัทจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขรายละเอยีดของโครงการ ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณา
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี 

ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ม ี

3.4.2. วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

3.4.2.1.  สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคนืได้ที่บรษิัทจดัการ หรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอก
ขอ้ความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอยีดและความจ านงใหค้รบถว้นชดัเจน และ
จะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิทีต่้องการไดร้บัจากการขาย
คนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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(2)  ผู้ขายคืนที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทัง้นี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ ซึ่งขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจในการ
พจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี 

(3)  ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประจ าตวั
ประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืบตัรแสดงตนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
เห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสารส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้
ดว้ย 

(4)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนื ในใบ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรอืขายแล้วท าให้คงเหลือต ่ากว่า
จ านวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนก าหนด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืน
หน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท า
รายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถัดจากวนัท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 
และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

3.4.2.2.  สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูท้ี่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิอง
บรษิทัจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ www.principal.th 
หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวไดท้ี่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้ม
ส าเนาบตัรประชาชน หลังจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีข่อใช้
บรกิารทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่าเหมาะสม
โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
อตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-6869595 

(3)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิที่ต้องการขายคนืมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอันสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท า
รายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิ
การจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดยีวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

ข)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ
บนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้
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(2)  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์อตัโนมตั ิหากเกิดขอ้ผดิพลาด
จากระบบการใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้ว
เสรจ็ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตั ิทัง้นี้เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่าน
ระบบโทรศัพท์อัตโนมตัิได้เมื่อใด  บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอีกครัง้ และติด
ประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3.4.2.3.  สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ก)  ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1)  ผูท้ี่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้
บรกิารผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ www.principal.th หรอืติดต่อขอรบัแบบฟอร์มดงักล่าวได้ที่
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิัท
จะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใช้บรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบรษิัทจดัการครัง้แรก ระบบจะให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิาร
ได ้

(3)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์  “www.principal.th” ของบริษัท
จดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

(4)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่้องการสบัเปลี่ยนมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏในบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่บนัทกึโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะถือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวิธกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท า
รายการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท า
การถดัจากวนัท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิ
การจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดยีวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

ข)  เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกโดยเครื่องพมิพ์ของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการ
บนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิัทจดัการจะถือหลักฐานที่
ปรากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผดิพลาดจาก
ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสร็จ
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)  ปัจจุบันบรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทาง
ระบบอนิเทอรเ์น็ต ทัง้นี้เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ตได้เมื่อใด  บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอีกครัง้ และติด
ประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3.5.  ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  
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3.6.  รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อืเป็นรายการ
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากที่
ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการ
ใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไป
ตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.7.  การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.8.  รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1)  บรษิัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืวธิกีาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้
แจง้ความประสงค ์

(2)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึ้นหลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการสัง่
ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

3.9.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

3.9.1.  กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1)  กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วน 

(2)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้น าส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบัญชีจน
ครบถ้วน ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วน
ก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

3.9.2.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดทีี่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และวิธีการ
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว 

     4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ม ี

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ
ได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน มดีงันี้ 

1)  บรษิทัจดัการ 
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2)  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3)  ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

4)  อนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

4.2.1.     เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

4.2.1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการน า
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี แลว้น าไป
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

4.2.1.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้ในกรณีที่
บรษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ตี่อกองทุนเปิด
และผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทัจดัการ และส านักงาน
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

4.2.1.3 ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดตน้ทางในวนัท าการก่อนหน้า
จะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางไดเ้มื่อกองทุนเปิดปลายทางไดร้บัเงนิค่า
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

4.2.1.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดม้กีารบนัทกึขอ้มลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลง
ในระบบของนายทะเบยีนแล้วเท่านัน้ 

4.2.1.5   บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก  
            และจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

4.2.2.  วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

4.2.2.1.  สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1)  ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีด
ต่างๆ ในแบบค าสัง่ท ารายการทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหถู้กตอ้งครบถ้วนและชดัเจน โดยระบุชื่อกองทุนเปิด
ตน้ทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางทีต่อ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 

(2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได ้หากรายการดงักล่าว
นัน้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดท้ ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

(3)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอื
เอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

             4.2.2.2.  สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทัจดัการ 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 
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(1)  ผูท้ีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษิทั
จดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิารผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบั
แบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 
หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิอง
บรษิทัจดัการทีห่มายเลขโทรศพัท ์02-68695954 

(3)   ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่
ตอ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 

(4)   ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่นมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(5)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอื
เอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)   เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึ
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทั
จดัการเป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได ้

(2)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิหากเกดิขอ้ผดิพลาดจาก
ระบบการใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 
วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตั ิทัง้นี้เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัไิดเ้มื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบอกีครัง้ และตดิประกาศทีส่ านักงานของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

4.2.2.3.  สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

(1) ผูท้ีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอใชบ้รกิาร
ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืตดิต่อขอรบัแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ีบ่รษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากนัน้บรษิทัจะจดัส่งชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่อใชบ้รกิารทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด
และเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ 

(2)  ในการเขา้มาใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการครัง้แรก ระบบจะใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนท าการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านทีไ่ดร้บัเป็นรหสัผ่านใหม่เสยีก่อนจงึจะสามารถใชบ้รกิารได ้

(3)  ผูส้บัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ตของ
บรษิทัจดัการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเวบ็ไซต ์“www.principal.th” ของบรษิทัจดัการ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง 

(4)  ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชื่อกองทุนเปิดตน้ทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่
ตอ้งการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 
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(5)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการสบัเปลีย่นมากกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิทีป่รากฏในบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

(6)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอื
เอกสาร/ขอ้ความใดซึง่ไม่จ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ 

เงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

(1)  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครื่องพมิพข์องผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารการบนัทกึรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานการท ารายการอย่างสมบูรณ์ บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการ
เป็นหลกัฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์ และใชอ้า้งองิได้ 

(2)  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทางอนิเทอรเ์น็ต หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบการ
ใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันับ
จากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3)  ปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบ
อนิเทอรเ์น็ต ทัง้นี้เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการซื้อ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านทางระบบ
อนิเทอรเ์น็ตไดเ้มื่อใด  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบอกีครัง้ และตดิประกาศทีส่ านักงานของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

4.2.3.  วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ใหถ้อื
เป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ใน
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป  

4.2.4.  ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในการสบัเปลีย่นการถอื
หน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมลูค่าหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใชเ้กณฑใ์นการค านวณ ณ สิน้
วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

  การก าหนดราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบั
ซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนัท าการขายทีบ่รษิทั
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี หรอืตวัแทน (ถา้ม)ี ไดท้ ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บวกดว้ย 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

4.2.5.  ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ 23 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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ภาคผนวก 2 
                         
   ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 
   1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 

 บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง   
 หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ 
 ก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิ 
 หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ 
 พจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่ก้ไข เปลีย่นแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู ้ 
 ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการ 
 ด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

 กองทุนมนีโยบายการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขดงันี้  

 1.  มกีารลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขนี้  

1.1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก แต่ไม่รวมถงึเงนิฝากอสิลาม  

1.2 ตราสารหนี้ทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ทัง้นี้ตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธหิรอืตรา
สารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะดอ้ยสทิธใินท านองเดยีวกบัหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 

1.2.1 พนัธบตัร  

1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั  

1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  

1.2.4 B/E  

1.2.5 P/N  

1.2.6 ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้กู ้ 

1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ 

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงานก าหนด  

1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิอื่น  

1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  

1.5 ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์(securities lending) โดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี้  

1.6 ทรพัยส์นิอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 1.1 - 1.5 ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

 2. ทรพัยส์นิทัง้หมดทีก่องทุนลงทุนตามขอ้1. ตอ้งม ีportfolio duration ในขณะใดๆ ≤ 92วนั  

 3. กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้(ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) (2) เงนิฝากหรอืตราสาร เทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู ้ 
 ออกหรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรฐับาลเป็นประกันเงินฝากหรอืตราสารนัน้) (3) reverse repo หรอื (4) securities   
 lending ตอ้งมcีredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งแลว้แต่กรณีดงันี้  

3.1 มcีredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้  

3.2 มcีredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว  

3.3 มcีredit rating ทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

 4. มกีารลงทุนในทรพัยส์นิหรอืถอืครองทรพัย์สนิทีม่สีภาพคล่องสงูดงัต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกนัมากกว่า ≥ 10% ของ NAV  

(1) เงนิสดสกุลเงนิบาท  
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(2) เงนิฝากสกุลเงนิบาทในธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงนิฝากใน
บญัชเีงนิฝากประจ าหรอืเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF  

(3) ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ  

(4) พนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรอืมอีายุคงเหลือไม่เกิน  
     1 ปี 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภท
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี่
ครบถว้น ดงันี้  

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

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

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กต้องครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได้
เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยุตธิรรม โดยขอ้มลู
ดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

 2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

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

  2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

  2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

  2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

  2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

  2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

  2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

  2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

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

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ของ MMF  

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

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

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บั
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  
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1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุน
นัน้  

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวม
ฟีดเดอร ์ 

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.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

9.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 8 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8   นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณี เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
ตอ้งม ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.2 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรือ
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้ 
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(1)  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

(2)  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดของ
กองทุนรวมตลาดเงนิ MMF 

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขีอ้มูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีcredit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

(1)  ม ีCredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะสัน้  

(2)  ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะยาว 

(3)  ม ีCredit rating ที่เทยีบเคยีงได้กบั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit rating ระยะสัน้ตามที่ CRA ได้
เปรยีบเทยีบไว ้

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคา
ที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1)  ม ีCredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะสัน้  

(2)  ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั Credit rating ระยะยาว 

(3)  ม ีCredit rating ที่เทยีบเคยีงได้กบั 2 อนัดบัแรกของการจดั Credit rating ระยะสัน้ตามที่ CRA ได้
เปรยีบเทยีบไว ้

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.  ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4.  ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

(1)  เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

(2)  เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

4.3 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณ
ตามวธิกีาร ดงันี้  

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

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอืตราสารตาม 
reverse repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

(1)  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate))  

(2)  ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการตอ้ง
เรยีกให้คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลักทรพัย์หรอืตราสารที่สามารถใช้ในการท า reverse 
repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัย์สนิทีโ่อนมาดงักล่าว
เป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่า
สมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 
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(3)  ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญา
ซึ่งไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แล้ว บรษิทัจดัการ
จะไมด่ าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

(1)  ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก reverse repo จนถึงวนัที่มีการ
ค านวณ 

(2)  ค านวณ เป็นรายธุรกรรม  หรือค านวณรวม เป็นย อดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรม 
ทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรม
ใด ธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมที่
เกดิจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6 discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย 

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย ์

1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2.  หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มืต้องเป็นตราสารหนี้ และต้องเป็นตอ้งเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  

3.  การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

(1)  เงนิสด 

(2)  ตราสารภาครฐัไทย 

(3)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

(4)  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์   48 

(5)  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอันดบั investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ของกองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 

(6)  ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade โดยตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
ของกองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 

(7)  หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์ห้แก่กองทุน  

(8)  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

(9)  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมี
ผลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักลา่วไดโ้ดยพลนั 

3.3 ห้ามน าหลกัประกนัตาม 3.1 ที่กองทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรอืท าให้ไม่สามารถบังคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

(1)  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2)  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงันี้ 

2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารที่มกีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

2.2 ตัว๋แลกเงิน ที่  TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่ เกิน  270 วันนับแต่ 
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 
ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดของกองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 

(3)  ตราสารภาครฐัไทย 

(4)  reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4.  ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาที่มลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ขอ้ก าหนดพเิศษ 

1. ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนตอ้งม ีportfolio duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 วนั 

2. กรณีเป็นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครฐัไทย) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก (ไม่
รวมกรณีทีผู่้ออกหรอืคู่สญัญาเป็นธนาคารออมสนิซึ่งรฐับาลเป็นประกนัเงนิฝากหรอืตราสารนัน้) ธุรกรรม
ประเภทการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรพัย์ (securities 
lending)  หรอื ธุรกรรมประเภท derivatives  ตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แลว้แต่กรณี ดงันี้  
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2.1. ม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ 

2.2. ม ีcredit rating อยู่ใน 3 อนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว 

2.3. มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดบัแรกของการจดั credit rating ระยะสัน้ตามที่ CRA ได้
เปรยีบเทยีบไว ้

3. มกีารลงทุนในทรพัย์สนิหรอืถอืครองทรัพย์สนิที่มสีภาพคล่องสูงดงัต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกนั ≥ 10% 
ของ NAV 

3.1 เงนิสดสกุลเงนิบาท 

3.2 เงนิฝากสกุลเงนิบาทใน ธพ. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงนิฝากในบญัชี
เงนิฝากประจ าหรอืเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF 

3.3 ตัว๋เงนิคลงัทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ 

3.4 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกนิ 1 ปี  

4.  ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนซึ่งมคีวามเสีย่งเกี่ยวกบัต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดงักล่าวรวมกนัต้อง ≤ 
50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ บริจัดการต้องมีมาตรการป้องกันป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (currency risk) เต็มจ านวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนดงักล่าว โดยการเข้าเป็นคู่สญัญาใน 
derivatives ทีม่ ีunderlying เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

2. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม 
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนให้
เป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 
 
2 

ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

 
2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2     
      อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  ไม่เกนิ 15% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale ซึง่
ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating อยู่
ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารหรอืสญัญาดงันี้ 
5.1   ตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.1.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

5.1.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2)   น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
แบบ filing 

5.1.3   ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวเป็นบุคคลดงันี้ 
5.1.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ  

 สถาบนั 
5.1.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.1.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.1.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.1.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.1.3.9 บล. 
5.1.3.10 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ เป็นสมาชกิ 
5.1.3.11 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

เดยีวกบับุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.10 
5.2   reverse repo 
5.3   OTC derivatives 

6 ตราสารอื่นใดนอกจากขอ้ 1 – ขอ้ 5  ไม่เกนิรอ้ยละ 5 
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา  
               แล้วแต่กรณี 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็น

คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 
 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ 
แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิที่

ลงทุนใน benchmark + 
10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บรษิทัเงนิทุน 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบ
ปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตาม
รอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ที ่
อายกุองทุน  คงเหลอื ≤ 6 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการให้มีการรบัโอน

สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้

MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.3   Total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 
(ไม่รวมถงึเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน และทรพัย์สนิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

ทรพัยส์นิตามขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)   

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product   
 limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้อกราย

ใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่ เกิน  1 ใน  3 ของมูลค่ าหนี้ สินทางการเงิน  ( financial 
liability)  ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อก
ตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน า
มูลค่าหนี้สินทางการเงนิดงักล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ
ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่
ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 
ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณี
ทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment 
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 
3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
เว้นแต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณาเป็นราย
โครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อก
โดยบุคคลดงันี้) 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน  
    การเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
    แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น  
    สมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั 
    บุคคลตาม 1. – 9. 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทัง้หมดที ่ 
 ออกหน่วยนัน้ 
-อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
 (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
(1.1) มขีนาดเลก็ 
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดล้งทุนในทรพัย์สนิเพื่อกองทุนรวมตลาดเงนิ โดยมอีายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิทีล่งทุนซึ่งไดจ้ากการค านวณค่า
ตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วนั แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา 5 วนัท าการโดยไม่ไดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนดงักล่าว และสาเหตุที่ไม่สามารถด ารงอายุเฉลี่ยของทรพัย์สินที่ลงทุน
ดงักล่าวตามทีก่ าหนดรวมทัง้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2)  ด าเนินการแก้ไขให้อายุเฉลี่ยของทรพัย์สินทีล่งทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกิน 92 วนั ภายในโอกาสแรกโดย
ค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิ 30 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว เวน้แต่ใน
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์   53 

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1 (2) หรอื บรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการ ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 
บรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้อง
ส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม แลว้แต่กรณี ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

ทัง้นี้ ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการแทนได ้ 

(3) จดัท ารายงานเมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิทีล่งทุนดงักล่าวได ้โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่
ลงทุนดงักล่าวของกองทุนรวมและวนัทีส่ามารถแกไ้ขได ้และด าเนินการตามขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถแก้ไขอายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด ใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัใิหค้รบถ้วนดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ โดยไม่ตอ้งค านึงว่าระยะเวลาตามขอ้ 1 (2) ไดล้่วงพน้ไปแล้วหรอืไม่  

       (1) จดัท ารายงานเมื่ออายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกนิกว่า 4 เดอืน และทุกครัง้ทีเ่พิม่ขึน้เกนิ 1 
เดอืน ตามล าดบั โดยรายงานดงักล่าวใหม้สีาระส าคญัตาม ขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

 (2) ด าเนินการตามขอ้ 1 (1) โดยอนุโลม 

2.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

     (1)   จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งรายงาน 
      ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

     (2)   จ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วนั  
  นับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

     (3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบัติ หรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิมคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและ
ใหจ้ดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

3.  ในกรณีที่ทรพัย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

     (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน  
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา 
ดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

     (2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
      ทีก่ าหนดเวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 4 

     (3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ     
      แตต่อ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 

           (ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท  
ทรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1  
ในส่วนที ่3 

           (ข) ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม   
           ขอ้ (3) (ก) 

     (4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่ง
รายงานดงักล่าวต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนได ้
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          ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตามขอ้ (3) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงาน
ขอ้มูลตามขอ้ (4) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน 
และผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 

     (5) ในกรณีที่กองทุนมหุี้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสยีในกจิการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

       (ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน 

       (ข) ลดสดัส่วนการถือหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุ้นของ
บรษิทัจดทะเบียน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

4.   ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดที่สามารถลงทุนได ้บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนหรอืได้สทิธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

     ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในขอ้ 2(2) หรอืขอ้ 3(3) หรอืบรษิัทจดัการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัท
จดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงาน
เกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามที ่บลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณี ที่กองทุนมีสัดส่ วนการลงทุน ไม่ เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน บริษัท   
    จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

    (1.1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

    (1.2) ด าเนนิการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

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

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้วีธิีการในการใหส้ิทธิแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมีระยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทั



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย ์   55 

จดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั 
และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ  

 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

▪ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เพ่ิมพูนทรพัย ์เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนน้ี  ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของ
กองทุนน้ี   ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั 

▪ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

▪ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
www.sec.or.th 

▪ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทนุก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษทั
จดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัท
จดัการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ
คืนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

▪ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซี
ไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-
9595 www.principal.th 

▪ บริษทัจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุน
ในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และ
ประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มี
อ านาจ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) 
และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดย
ตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท า
ธรุกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

                                                                                                      รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2565 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


