หนังสือชี้ชวนส่วนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เพิ่ มพูนทรัพย์
Principal Value Plus Fund (PRINCIPAL VF)
• การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
พริ นซิ เพิ ล เพิ่ มพูนทรัพย์ เมื่อเห็ นว่าการลงทุ นในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เพิ่ มพูนทรัพย์ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การ
ลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในกรณี ที่ มี เหตุ การณ์ ไม่ ป กติ ผู้ล งทุ น อาจได้ ร บั ช าระเงิ น ค่า ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ล่า ช้า กว่ าระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใ น
หนังสือชี้ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เพิ่ มพูนทรัพย์ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
หน่ วยลงทุนได้ตามที่มีคาสังไว้
่
• บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้ การจัดการมีความเสี่ ยงทางกฎหมาย ความ
เสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ
หรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รอง
ถึงความถูกต้ องของข้อมู ลในหนังสื อชี้ชวนของกองทุน รวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุน ที่
เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ระดับความ
เสีย่ งที่ลงทุน
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ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
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ชื่อกองทุน
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(Principal Value Plus Fund, PRINCIPAL VF)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตลาดเงิน
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 5 ชนิด ได้แก่
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-A)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ เป็ นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสาร
หนี้ภาคสถาบันการเงิน ในประเทศ ที่มกี าหนดการชาระคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอายุสญ
ั ญา หรือจะครบกาหนด
ชาระคืนไม่เกิน 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุนหรือเข้าทาสัญญา และตราสารที่กองทุนลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นตราสาร
ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับ และ/หรือผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผูค้ ้าประกันมี ความน่าเชื่อถือระยะสัน้ 2
อัน ดับแรก และ/หรือ ได้ร ับการจัด อัน ดับความน่ าเชื่อ ถือ ระยะยาว 3 อัน ดับแรกหรือ เทีย บเท่ า อัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือระยะสัน้ 2 อันดับแรก (ถ้ามี) และกองทุนมีนโยบายที่จะดารง Portfolio Duration ของกองทุนไม่เกิน
กว่า 3 เดือน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ กองทุนจะ
ไม่ลงทุ นในตราสารที่ไม่ได้รบั การจัด อัน ดับความน่ า เชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุน ได้ ( Investment Grade)
และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมถึงไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: 1,000.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดสะสมมูลค่า
: 1,000.00 บาท
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: 50,000,000.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: 1.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: 1.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่กาหนด

นโยบายการลงทุน

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อครัง้
แรก

มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อครัง้
ถัดไป
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งขาย

ไม่กาหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวม

24 กันยายน 2553

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

29 ตุลาคม 2553
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : กองทุนจะมีความเสีย่ งจากการดาเนินงานของบริษทั ผู้ออก
ตราสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การจ่ายเงินปั นผล รวมถึงราคาซื้อขายตราสารของบริษทั
และกองทุนยังอาจมีความเสีย่ งจากภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจนัน้ ๆ ด้วย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นในรูปของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีม่ คี วามผันผวนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสาร
หนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ระยะสัน้ 2 อันดับแรก และ/หรือได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะ
ยาว 3 อันดับแรกหรือเทียบเท่าอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ 2 อันดับแรก (ถ้ามี) เพื่อช่วยลดความเสีย่ งในด้านนี้
2. ความเสี่ย งจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ ค้ า
ประกันตราสารทีก่ องทุนไปลงทุน จะปฏิเสธการชาระเงินหรือไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามทีก่ าหนด ซึ่งมีผลให้มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนลดลงได้

3.

4.

แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุ น มี น โยบายลงทุ น ในเงิน ฝาก ตราสารหนี้ ภ าครัฐ ตราสารหนี้ ภ าคสถาบั น การเงิน
และตราสารหนี้ ภ าคเอกชน ที่ ไ ด้ร ับ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ ระยะสัน้ 2 อัน ดับแรก และ/หรือ ได้ ร ับการจัด อัน ดับ ความ
น่ า เชื่อ ถื อ ระยะยาว 3 อั น ดับ แรกหรือ เที ย บเท่ า อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถื อ ระยะสั ้น 2 อัน ดับแรก (ถ้ า มี ) ดังนั ้น ความเสี่ย งในเรื่อ ง
ความสามารถในการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยจึงอยู่ในเกณฑ์ต่า
ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : ความเสี่ย งที่ เกิ ด จากการเปลี่ย นแปลงของราคาตราสาร
ที่ ล งทุ น อั น เกิ ด จากปั จ จัย ต่ า งๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศของกองทุ น ต่ า งประเทศนั ้น ๆ ได้ แ ก่ การเปลี่ย นแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ของตลาดเงินและตลาดทุน เป็ นต้น
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุ น มีน โยบายลงทุ น ตราสารหนี้ ระยะสัน้ รวมถึ งผู้จ ัด การกองทุ น จะท าการวิเคร าะห์ /ดู
ความเหมาะสมในระยะเวลาการลงทุนในแต่ละขณะตามสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อช่วยลดความเสีย่ งจากปั จจัยดังกล่าว
ความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity risk) : ความเสี่ย งจากการไม่ สามารถซื้อ หรือ ขายตราสารที่
กองทุนถืออยู่ในราคา จานวน และระยะเวลาทีต่ ้องการ
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุ น มีน โยบายลงทุ น ในตราสารระยะสั ้น ซึ่ งมีสภาพคล่ อ งสู งเป็ น ส่ ว นใหญ่ เพื่อ ช่ วยลด
ความเสีย่ งดังกล่าว
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญ
1) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนในลักษณะใด
กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-R) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-A)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-I) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-C) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VF-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ผูล้ งทุนทีเ่ น้นสภาพคล่องทีส่ ูง โดยกองทุนจะนาเงินทีร่ ะดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้ระยะสัน้
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจต่ากว่าหุน้ ได้
ผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยจะได้รบั เงินคืนภายในวันที่ T+1
ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีใ่ กล้เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจต่ากว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทวไปได้
ั่
ผูล้ งทุนทีต่ ้องการการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งต่า
2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
จานวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 5,000 ล้านบาท
3) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
-

การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน โดยผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนจาก
กองทุนรวมตลาดเงินครบเต็มจานวนได้
ความสามารถชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสารทีก่ องทุนนาเงินไปลงทุน ซึ่งอาจทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเท่าที่
คาดหวัง
แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่าแต่กม็ โี อกาสขาดทุนได้

4) เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มงุ่ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
5) กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี: วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
6) การลงทุนในกองทุน รวมนี้ ควรเปรียบเที ยบกับตัวชี้ วดั (Benchmark) ใด และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
การลงทุนในกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุน
คืนจากกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์ครบเต็มจานวนได้
ทัง้ นี้ กองทุนนี้เป็ นกองทุนเปิ ดทีไ่ ม่กาหนดอายุโครงการ ผูล้ งทุนสามารถทาการซื้อขายได้ทุกวันทาการของบริษทั จัดการ
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แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 ขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา
15.30 น. โดยติดต่อได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟด์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุน
โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
”กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
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สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน

(2)

ผู้สนใจลงทุ น สามารถสังขายคื
่
น หน่ ว ยลงทุ นได้ทุ กวันท าการระหว่างเวลาเริ่ม ท าการถึงเวลา 15.30 น. บริษัท จัด การ
ก าหนดให้ว ัน ท าการรับ ซื้อ คื น หน่ ว ยลงทุ น เป็ นวัน ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย หากบริษั ท จัด การมีก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง เกี่ย วกับวันและ / หรือ เวลารับซื้อคืน หน่ วยลงทุ น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ท ราบล่ วงหน้ าโดยประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มี
ขึน้ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุ นให้กับบุคคล
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น

(3)

กองทุนรวมนี้ มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่ รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร ?
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัท จัด การกองทุ น รวมพิจ ารณาแล้ว มีค วามเชื่อโดยสุ จริตและสมเหตุ สมผลว่ าเป็ น กรณี ที่เข้าเหตุ โดยได้ รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุ น รวมไม่ ได้รบั ชาระเงินจากหลัก ทรัพย์ หรือทรัพย์สิน ที่ลงทุ นไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1)

(4)

เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ ีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อ นก าหนดการชาระเงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น และจัด ท ารายงานที่แสดงเหตุ ผ ลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลั น โดยบริษั ท จัด การอาจมอบหมายให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้อ งชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ง
คาสังขายคื
่
นก่อนหลัง
วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร?
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นมาจากกองทุ น อื่นภายใต้ ก ารบริห ารของบริษั ท จัดการได้ทุก วันท าการ
ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทาการของ
สัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่ วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย

(5)

กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?

(6)

ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด?

ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวันทา
การซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1)

กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?

มี บริษัท จัด การจะออกหนั งสือ รับรองสิท ธิในหน่ ว ยลงทุ น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่ งหนั งสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุน ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
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กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ื อ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร ?
สามารถร้องเรียนได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ที่ฝ่ายกากับการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-686-9500 หรือ 02-686-9508 หรือ 02-686-9513 หรือทางโทรสาร 02-657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-470-5920 หรือทางโทรสาร 02-470-1996
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
ไม่มี
(5) การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษทั จัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
• คุณชอง ชอย วัน
• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รายชื่อผู้บริหาร
• คุณจุมพล สายมาลา
• คุณแบรนดา ชู
• คุณศุภกร ตุลยธัญ
• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
• คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี
• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ
• คุณวริษฐ์ โกบุตร
• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
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ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 61 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 85,072,662,602.76 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม)
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2564
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
พ.ศ. 2557 - 2564
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
พ.ศ. 2556 - 2557
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
พ.ศ. 2551 - 2556
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2550 - 2551
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิ ฤกษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536 - 2537
ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater
พ.ศ. 2530 – 2534
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2546 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2542 - 2545
พ.ศ. 2538 - 2542
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546 - 2550
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2552 - 2554
• คุณปิ ยะศักดิ์ ดวงบัณฑิ ตกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2550 - 2554
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558

Head of Fixed Income Fund Manager, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร
พนักงานอาวุโส ฝ่ ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บง.ธนสยาม

ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศรี จากัด

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิเคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผูแ้ นะนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน)
พ.ศ. 2554 - 2557
ทีป่ รึกษาการลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-470-5920
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587
โทรสาร 0-2294-2345
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์
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ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)***
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์**
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน**
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ***
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
-หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร
o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์
o อื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
1 พ.ย. 2563 1 พ.ย. 2562 อัตราตามที่ระบุไว้ใน
31 ต.ค. 2564
31 ต.ค. 2563
โครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่
1 พ.ย. 2561 31 ต.ค. 2562
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่มี
0.259
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.260
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.260
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54

ไม่มี
0.160
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.161
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.161
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.09

ไม่มี
0.024
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.024
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.024
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 0.09
ไม่เกินร้อยละ 2.14

ไม่มี
0.075
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.075
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.075
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54

ไม่มี
ไม่มี
0.047
ไม่มี
0.037
ไม่มี
ไม่มี
0.010

ไม่มี
ไม่มี
0.027
ไม่มี
0.019
ไม่มี
ไม่มี
0.008

ไม่มี
ไม่มี
0.013
ไม่มี
0.009
ไม่มี
ไม่มี
0.004

ไม่มี
0.306
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.287
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
0.273
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
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หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
จะคานวณเป็ น % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ
เก็บจริง
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
-ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
-ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดสะสมมูลค่า
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่มี
ไม่มี
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ไม่มี
ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
-ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-ชนิดสะสมมูลค่า
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
-ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
-ชนิดสะสมมูลค่า
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
-ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
-ชนิดสะสมมูลค่า
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ
o ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ผี ถู้ อื หน่ วยลงทุนร้องขอให้นายทะเบียน
ดาเนินการใด ๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
-ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
-ชนิดสะสมมูลค่า
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

•

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 329.26

•

Portfolio Duration : 0.1603

•

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -0.02

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
เงินฝากธนาคาร
อื่น ๆ
หนี้สนิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
หมายเหตุ :

% NAV

94,920,022.31
6,075,557.01

94.05
6.02

(69,093.74)
100,926,485.58

(0.07)
100.00

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
94,920,022.31
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผู้รบั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
6,075,557.01
(ค) ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ประเภท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เงินฝาก
ธนาคาร
เงินฝาก
ธนาคาร
เงินฝาก
ธนาคาร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลักหลัง
น่าเชื่อถือ
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด(มหาชน)
AA+
967,192.14
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด(มหาชน)

-

-

AA-

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด(มหาชน)

-

-

A

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

02/12/2021
16/12/2021
23/12/2021
30/12/2021
04/11/2021
11/11/2021
18/11/2021
25/11/2021
06/01/2022
06/01/2022

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์

% NAV

94.05
- ไม่มี 6.02
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
967,358.94

5,020,146.94

5,025,497.45

82,664.24

82,700.62

1,000,000.00
5,900,000.00
14,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
3,800,000.00
20,000,000.00

999,626.44
5,896,568.68
13,990,183.90
14,987,886.45
9,999,650.70
3,999,561.68
3,999,227.00
1,999,428.10
3,796,636.09
19,982,295.20
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14
15
16
17
18

พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
หมายเหตุ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

27/01/2022
03/02/2022
07/04/2022
12/05/2022
07/07/2022

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4,300,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00

4,295,045.07
2,996,219.01
2,993,561.79
1,994,491.92
2,989,640.28

ผลการดาเนิ นการของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ต.ค. 64
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์
-ชนิดสะสมมูลค่า
ตัวชี้วดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
(ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตัวชี้วดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
(ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตัวชี้วดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
(ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตัวชี้วดั (Benchmark)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
(ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ตัวชี้วดั (Benchmark)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจากวัน
เริ่มโครงการ
(29 ต.ค. 53)

3 เดือน
(30 ก.ค. 64)

6 เดือน
(30 เม.ย. 64)

1 ปี
(30 ต.ค. 63)

3 ปี
(26 ต.ค. 61)

5 ปี
(28 ต.ค. 59)

10 ปี
(28 ต.ค. 54)

11.8412*

11.8385

11.8380

11.8336

11.6096

11.3619

10.2276

1.55%

0.02%

0.03%

0.06%

0.65%

0.83%

1.47%

1.20%
N/A

0.10%
N/A

0.19%
N/A

0.42%
N/A

1.03%
N/A

1.00%
N/A

1.18%
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สัดส่วน 100%
* NAV ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ภาคผนวก 1

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1.1. วิธกี ารขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
หนังสือชี้ชวนส่ วนข้อมูลโครงการ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการตามปกติของบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงเรียกข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
1.2. วิธกี ารจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรก
1.2.1. การกาหนดราคาขายหรือราคาจองซื้อหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท
1.2.2. วิธกี ารเสนอขายหรือจองซื้อหน่วยลงทุน
1.2.2.1. จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผู้สนใจติดต่อจองซื้อหน่ วยลงทุ นของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิ่มพูนทรัพย์ ได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการตัง้ แต่วนั ที่ 21-28 ตุลาคม 2553 ในเวลา 8.30 น.
ถึง 15.30 น.
(1) ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อ คืน เป็ น มู ลค่ า ไม่ ต่ ากว่ า 2,000 บาท (สองพัน บาท) ซึ่งเป็ น มูล ค่ าที่ ร วม
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
(2) ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่บริษทั จัดการ หรือ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่ างๆ ในใบคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ นให้
ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนทีม่ ีถนิ่ ฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื่องของข้อกาหนด
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถ้ามี)
(4) ในกรณี ที่ผู้จ องซื้อได้ส่งคาสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้จองซื้อพร้อ มรับรอง
สาเนาถู กต้อง (ถ้ามี) ให้แก่ บริษัท จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนทางโทรสาร
และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถยืนยันแหล่งทีม่ าได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสาร
ทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มี
การส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลัง
ว่าข้อความหรือข้อ มูลตามเอกสารที่ไ ด้รบั และเอกสารต้ นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัท จัดการ
หรือ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รับซื้ อ คื น ไม่ ไ ด้ ร ับ เอกสารต้ น ฉบั บ และบริษั ท จัด การ หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดาเนินการตามข้อมูลที่ได้รบั ทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนนัน้ แล้ว บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผูจ้ องซื้อ
ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการด าเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ับ ทางโทรสารและ/หรื อ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยืนยันจากผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุน
บริษัท จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิท ธิที่จะไม่ รบั คาสังจองซื
่
้อ หน่ ว ย
ลงทุนดังกล่าว
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ข) การชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซื้อ โดยชาระเป็ นเงินสด
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธอี ่นื ใดที่บริษทั จัดการยอมรับ ซึ่งใน
กรณีทผี่ จู้ องซื้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซื้อเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าว
จะต้องลงวันทีต่ ามวันทีท่ จี่ องซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน
บลจ.พรินซิเพิล จากัด” โดยระบุช่อื ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลัง
ของเช็ค หรือดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้ องซื้อหน่วย
ลงทุน
ทัง้ นี้ ในวันทาการสุดท้ายของการเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะรับชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินโอนเท่านัน้ เว้นแต่บริษทั จัดการ
จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้ ขึน้ กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน ใน
อนาคต ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(2) หลังจากที่บริษัทจัด การ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ได้รบั การจองซื้ อหน่ วยลงทุ น
พร้อมทัง้ เงิ น ค่ า จองซื้อ หน่ ว ยลงทุ น จากผู้จ องซื้อ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว บริษัท จัด การ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสาเนาใบคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อไว้เป็ น
หลักฐาน
(3) ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะใช้บริก าร การชาระเงินโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสือ
ยิน ยอมให้ห ั ก บั ญ ชีเงิน ฝาก (ระบบ ATS) เพื่อ ช าระค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หลังจากบริษัท ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทีข่ อใช้บริการทราบทางไปรษณีย์หรือด้วยวิธีการอื่นใดให้ผลู้ งทุนทราบก่อนเริม่ ใช้
บริการ
(4) ในกรณี ที่ผู้สัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ชาระเงิน ค่ า จองซื้อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นเช็ ค หรือ ดราฟต์ ซึ่งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัท จัด การ หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน จะดาเนิการยกเลิกรายการจองซื้อนั น้ และแจ้งให้ผู้สงซื
ั ่ ้อทราบ ซึ่งผู้ถือ
หน่ วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่ ว ยลงทุนเข้ามาใหม่ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะวันและเวลาของการ
เสนอขายครัง้ แรกทีก่ าหนด
(5) ในการชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุ นจะต้องชาระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงิน
จนเต็ม จานวน จะหักลบหนี้ กับบริษัท จัด การไม่ ได้ เว้ น แต่ เป็ น การขายคืน หน่ ว ยลงทุ นของ
กองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการให้มกี ารหักลบกลบหนี้กนั ก็ไ ด้
(6) ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทาการจองซื้อหน่ วยลงทุน และได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ มตั จิ ากบริษัทจัดการ ซึ่งขึน้ อยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัท
จัดการเป็ นรายกรณี
(7) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอัน สามารถเป็ นหลักฐาน
ยืนยันการทารายการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(8) บริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รบั จากการสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัท
จัด การเปิ ดไว้เพื่อการนี้ ซึ่งดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดังกล่าวทัง้ หมดจะนาเข้าเป็ นผลประโยชน์
ของกองทุน
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1.3. การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนตามที่จองซื้อและได้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนเต็ม
ตามจานวนแล้ว ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษทั จัดการได้รบั ชาระบริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้น ในกรณี ที่การจองซื้อหน่ ว ยลงทุ นนั น้ มีผ ลให้จ านวนหน่ วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุน ของ
โครงการตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากสานักงาน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ โดยใช้หลักการ “จองซื้อ
ก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั การจองซื้อและรับเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวน ในกรณีที่มีการจองซื้อพร้อม
กันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุ นที่จองซื้อให้แก่ผู้
จองซื้อ
(2) ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์ข องผู้ถือหน่ วย
ลงทุ นหรือชื่อเสีย งหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท จัด การ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จ ะจัด สรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) สิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
1.4. การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนดดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่ ก ารจองซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในการเสนอขายนั ้น ไม่ ไ ด้ ร ับการจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรือ บางส่ ว น
นอกเหนือจากกรณีตาม (2)
บริษัทจัดการจะดาเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ซ้ือหน่ วยลงทุนโดยการนาฝากเงินดังกล่าวเข้า
บัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหน่ วยลงทุ น หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทา
การถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สาหรับ
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะนารวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) ในกรณีที่มกี ารจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสาม ของจานวนหน่ วยลงทุ น
ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุ ติโครงการหลังจากสิ้น สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
เนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนได้ถงึ 35 ราย
บริษทั จัดการจะดาเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้ จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่าย
หน่ วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการนาฝากเงิ นดังกล่าวเข้าบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน หรือชาระเป็ นเช็คขีด คร่อม
เฉพาะให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทาการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัท จัด การเอง บริษัท จัดการจะชาระดอกเบี้ย ในอัตราไม่ ต่ ากว่ าร้อ ยละ 7.50 ต่ อ ปี นับตัง้ แต่ วนั ถัดจากวันที่ค รบ
กาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน สังการเป็
่
นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชน์ ข องผู้จ องซื้อ /ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น สาคัญ โดยจะท าการติด ประกาศที่สานั ก งานของบริษั ท จัด การ และ
สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
1.5. เงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน
1.5.1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีทกี่ ารจองซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2) กรณี เอกสารหรือข้อมูลที่ บริษัทจัดการ ได้รบั จากผู้จองซื้อหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริงหรือไม่
ครบถ้วน
(3) กรณีที่มผี สู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจนอาจทาให้การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) กรณีบริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการจองซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็ นต้น
(5) กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน หรือกรณีทกี่ ารจองซื้อหน่ วยลงทุน
อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ ของกองทุ น ผู้ถือหน่ วยลงทุน และชื่อ เสียงหรือ ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษทั จัดการเป็ นหลัก
1.5.2. บริษทั จัดการจะถือว่าผู้ถอื หน่วยลงทุนได้ศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธกี าร
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว
1.5.3. เงื่อนไขอื่นๆ
เมื่อ สิ้นสุด ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุน ของโครงการแล้วปรากฏเหตุใดเหตุ หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ก ารอนุ มัติ
จัดตัง้ และจัดการกองทุนของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรและได้รบั การผ่อน
ผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้มีจานวนไม่มากพอทีจ่ ะทาให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ลงทุนต่อไป
(2) ลักษณะการขายหน่ วยลงทุน จานวนผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือลัก ษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดใน
โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เมื่อการอนุ มตั จิ ดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้ออย่า งเป็ นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5.4. เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้ อ
หน่วยลงทุน”
1.6. การเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ผู้จองซื้อจะต้องเปิ ด บัญชีผู้ถือหน่ วยลงทุน กับบริษัทจัด การไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้สงซื
ั ่ ้อจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี (บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร) ดังนี้
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(2) กรณีนิตบิ ุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซ่งึ ผูม้ อี านาจลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม และ/หรือ ผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
(ง) หนังสือมอบอานาจในกรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามทีร่ ะบุในหนังสือ
รับรองทีก่ ระทรวงพาณิชย์ออกให้
หากข้อมูลที่บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ร บั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษทั จัดการ
หรือ ผู้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จ องซื้อทราบแต่ไม่ ได้ร ับการแก้ ไข หรือยืน ยัน จากผู้จ องซื้อ
บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการเปิ ดบัญชีผู้ถอื หน่วยลงทุ นให้เว้น
แต่บริษัทจัดการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร บริษัทจัดการกาหนดให้ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนและเป็ นผู้มสี ิทธิที่จะได้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน หรือเงินปั นผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขาย
คืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) จะต้องเป็ นผูถ้ อื หน่วยที่มชี ่อื ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณีที่มผี ถู้ ือหน่วยลงทุน
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ตัง้ แต่ 2 รายถือหน่ วยลงทุ นร่วมกัน บริษัทจัดการจะดาเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายนัน้ เป็ นผู้ถือ
หน่ วยลงทุน ร่วมกัน ในทะเบียนผู้ถือ หน่ วยลงทุน (ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิในการอนุ มตั ิเปิ ดบัญ ชีร่ว ม
ข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษทั จัดการจะทาการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล
รวมถึงเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามทีผ่ ูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ ได้
แจ้งความประสงค์ ไว้แ ก่ บ ริษั ท จัด การ ทัง้ นี้ บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิใ นการอนุ ม ัติก ารด าเนิ น การตามที่
เห็นสมควร และเป็ นผู้กาหนดขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ ละกรณี รวมทัง้ การดาเนินการพิสูจน์ทราบความมี
ตัวตนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน/เจ้าของบัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถอื หน่ วยลงทุน สาหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนนอกจากทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั จัดการจะถือเอาเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีเป็ นหลัก
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต:ิ มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน : มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม : มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ: มี
บริษทั จัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครัง้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการ
จะประกาศก าหนดวัน เริ่ม ทาการซื้อขายในเว็บไซด์ ของบริษัทจัดการ รวมถึง ปิ ด ประกาศ ณ สานั ก งานของบริษัท จัด การ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผูจ้ องซื้อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่ เคยมีบัญชีผู้ถอื หน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อน โดยเป็ นไปตามที่
กาหนดในข้อ 1.6 เรื่อง “การเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน”
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก มีดงั นี้
1) บริษทั จัดการ
2) ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3) ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
4) อินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
หรือวิธกี ารอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีผู้ถอื หน่ วยลงทุนเป็ นไปตามทีก่ าหนดในข้อ “วิธีการ
ขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน และใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ อื หน่วยลงทุน”
2.2. วิธกี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
2.2.1. การกาหนดราคาขายหรือราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
การกาหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากทีม่ ีการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกไปแล้ว บริษทั จัดการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายและจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซ้ือจะ
ได้รบั ซึ่งจะเป็ นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
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2.2.2.

ทัง้ นี้ จ ะมีร ายละเอีย ดตามที่ร ะบุ ไ ว้ในข้อ “วิธีก ารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง”
ราคาขายหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี)
วิธกี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
2.2.2.1. สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผูส้ นใจติดต่อสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์ ได้ทบี่ ริษทั จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(1) ในการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัด เจน โดยผู้ลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่ วย
ลงทุ น เต็ม จ านวน ณ บริษั ท จัดการ หรือ ผู้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้ อ คืน โดยไม่ ก าหนด
จานวนขัน้ ต่า
ทัง้ นี้ หากเป็ นการสังซื
่ ้อในครัง้ แรกของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่าขัน้
ต่าตามทีก่ าหนดในหนังสือชี้ชวน เป็ นมูลค่าทีร่ วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี)
บริษทั จัดการอาจยกเว้นมูลค่าขัน้ ต่าสาหรับการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกข้างต้นให้กบั ผู้ลงทุน
บางรายได้ โดยบริษทั จัดการไม่จาเป็ นต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า
(2) ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะต้องชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้ จานวนให้แก่บริษทั จัดการ หรือ
ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดต่ างๆ ในใบคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ นให้
ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน
(3) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนที่มถี ิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง (ถ้ามี)
(4) ในกรณีที่ผสู้ งซื
ั ่ ้อได้ส่งคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สงซื
ั ่ ้อพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้สงซื
ั ่ ้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับ
ให้แก่บริษัท จัดการ หรือ ผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นั บแต่ วนั ที่มีการส่ ง
คาสังซื
่ ้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิก ส์อ่นื นัน้ ทัง้ นี้ หากปรากฎในภายหลังว่ า
ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รบั และเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ น
การขายหรื อ รับ ซื้ อ คื น ได้ ด าเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ั บ ทางโทรสารและ/หรื อ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว บริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อ
ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการด าเนิ น การตามข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ับ ทางโทรสารและ/หรื อ ช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื นัน้ แล้ว
ทัง้ นี้ หากข้อมูลที่ได้รบั ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้สงซื
ั ่ ้อทราบแต่ไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยื นยันจากผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุ น
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
ข) การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนทีส่ งซื
ั ่ ้อ โดยชาระเป็ นเงินสด เงิน
โอน เช็ค ดราฟต์ หรือคาสังหั
่ กบัญ ชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษั ท จัดการยอมรับ ซึ่งใน
กรณีทผี่ สู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวจะต้อง
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(2)

(3)

(4)

(5)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์

ลงวันที่ตามวันที่ที่สงซื
ั ่ ้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.พริน ซิ
เพิล จากัด” โดยระบุ ช่อื ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สงซื
ั ่ ้อลงบนด้านหลังของเช็ค หรือ
ดราฟต์นนั ้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุ น ใน
อนาคต ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
กรณี ชาระค่ าเงิน ค่าสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน ด้วยเงิน สดหรือเงินโอนผ่านเครื่อ งเอทีเอ็ม ผ่า นระบบ
ธนาคารทางโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment ของธนาคารที่บริษัท
จัดการกาหนด
การทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อหน่ วยลงทุนให้ถือเป็ น
รายการของวันทาการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการ
ซื้อนัน้ ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว ทัง้ นี้บริษัทจัดการจะใช้มูล ค่าหน่ วย
ลงทุนที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ ในการคานวณราคาขายหน่ วย
ลงทุ น โดยบริ ษั ท จัด การจะคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย ม การขายหน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม” การ
ทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อหน่วยลงทุนให้ถอื เป็ นรายการ
ของวันทาการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อถัดไปนัน้
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ วยลงทุน ดังกล่ าว ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลา
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะใช้บริการ การชาระเงินโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบธนาคาร จะต้องยื่นหนังสือ
ยิน ยอมให้ห ัก บั ญ ชีเงิน ฝาก (ระบบ ATS) เพื่อ ช าระค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น หลังจากบริษั ท ได้
ตรวจสอบความถูกต้องขอหนังสือยินยอมดังกล่าวกับธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีข่ อใช้บริการทราบทางไปรษณีย์หรือด้วยวิธีการอื่นใดให้ผลู้ งทุนทราบก่อนเริม่ ใช้
บริการ
กรณีสงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟท์
การทารายการสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ก่ อ นเวลาเคลียร์ริ่งเช็ค ของแต่ล ะธนาคารในวัน ทาการซื้อ
หน่ ว ยลงทุ น ให้ถือเป็ น รายการของวันท าการซื้อ หน่ ว ยลงทุ น นั น้ ในราคาขายหน่ วยลงทุ น ที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้ นี้บริษัท
จัดการจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิ้นวันทาการซื้อเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคา
ขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
การท ารายการสัง่ ซื้อหน่ ว ยลงทุน หลั งเวลาเคลีย ร์ริ่งเช็ค ของแต่ ละธนาคาร ในวันท าการซื้อ
หน่ วยลงทุนให้ถือเป็ นรายการของวันทาการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ
สิ้นวันทาการซื้อถัดไปนัน้
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่ วยลงทุน ดังกล่ าว ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ า 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลา
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะติดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ในกรณีทผี่ สู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ งซื
ั ่ ้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษทั จัดการจะถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วย
ลงทุนทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในวันทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการทีเ่ รียกเก็บเงินได้
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ในกรณีทเี่ ช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สงซื
ั ่ ้อ บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้
(6) ในการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินจนเต็มจานวน จะหัก
กลบลบหนี้กบั บริษทั จัดการไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการของบริษทั จัดการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้
บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการให้มกี ารหักลบกลบหนีก้ นั ก็ได้
(7) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทาการสังซื
่ ้อ และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้วจะ
เพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการ ซึ่งขึน้ อยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัดการเป็ นรายกรณี
(8) หลังจากที่บริษัท จัด การ หรือผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ ามี) ได้ร ับค าสังซื
่ ้ อหน่ ว ย
ลงทุ น พร้อ มทัง้ เงิน ค่ าซื้อหน่ วยลงทุ นจากผู้สงั ่ ซื้อถู ก ต้ องครบถ้ วนแล้ ว บริษัท จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน จะส่งมอบสาเนาใบคาสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(9) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอัน สามารถเป็ นหลักฐาน
ยืนยันการทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ทาการถัดจากวันสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้
2.2.2.2. สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผู้ที่ประสงค์จะสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุ นผ่านระบบโทรศัพท์ อัตโนมัติ
ของบริษั ท จัด การ จะต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม ขอใช้ บ ริก ารผ่ า นเว็ บ ไซด์ ข องบริษั ท จัด การ
www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัท จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือ รับซื้อ คืน พร้อ มสาเนาบัต รประชาชน รวมทัง้ หนั งสือ ยิน ยอมให้ห ัก บั ญ ชีเ งิน ฝาก
(ระบบ ATS) เพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กับ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการ
กาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุนจะทาการสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ นผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุน ทางโทรศัพ ท์
อัตโนมัตขิ องบริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-686-9595
(3) การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ ว ยลงทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดการ
จะต้องสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่าขัน้ ต่าตามที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน และไม่เกินกว่าจานวน
ทีร่ ะบบกาหนด ซึ่งเป็ นมูลค่าทีร่ วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จากัด
จานวนครัง้ การทารายการต่อวัน
ข) การรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนต้องชาระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ โดยผู้ถอื หน่วย
ลงทุ นต้ องท ารายการสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุ น ให้เสร็จ สมบูร ณ์ ภายใน 15.30 น. ของวันท าการซื้อ
หน่วยลงทุน
(2) การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทาการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถือว่ าเป็ น การสัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุน ในวันท าการซื้อ หน่ ว ยลงทุน นั น้ ในราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
การสังซื
่ ้อหน่ ว ยลงทุ นหลังเวลาที่ก าหนด หรือในวัน หยุ ดท าการซื้อขายให้ถือเป็ นการสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อถัดไป ในราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อ
ถัดไปนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
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(3) คาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น จะสมบู รณ์ ต่ อเมื่อบริษัท จัด การได้เ รียกเก็บเงิน ค่า ซื้อ หน่ วยลงทุน เต็ม
จานวน และได้หลักฐานจนครบถ้ วนแล้ว ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้อ หน่ วยลงทุน ผ่านบริก ารซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุ น ทางโทรศัพ ท์ อัต โนมัติ อาจมี ภ าระค่ า ธรรมเนี ย มที่ เกี่ย วข้อ งของธนาคาร โดยเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามอัตราเงื่อนไขทีแ่ ต่ละธนาคารเรียกเก็บ
(4) บริษทั จัดการจะหักเงินตามจานวนเงินทีส่ งซื
ั ่ ้อจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อ (ระบบ ATS) ทีร่ ะบุ
ไว้ในแบบคาขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษทั จัดการ
จะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อนัน้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอัน สามารถเป็ นหลักฐาน
ยืนยันการทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่ าวได้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ทาการถัดจากวันสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐาน
ทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นบริ ก ารซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นทางโทรศั พ ท์ อั ต โนมัติ หากเกิ ด
ข้ อ ผิ ด พลาดจากระบบการให้ บ ริ ก าร บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การตรวจสอบและแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) ปั จจุบันบริษัท จัดการยังไม่เปิ ด ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ นผ่า น
ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทัง้ นีเ้ มื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถทาการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติได้เมื่อใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบอีก
ครัง้ และติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2.2.2.3. สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ก) ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผูท้ ี่ประสงค์จะสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอ
ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าว
ได้ที่บริษัท จัดการ หรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชนรวมทัง้
หนั งสือ ยิน ยอมให้ห ักบัญ ชีเงิ น ฝาก (ระบบ ATS) เพื่อชาระค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น หลังจากนั น้
บริษั ท จะจัด ส่ งชื่ อ ผู้ใ ช้ แ ละรหั ส ผ่ า นให้ กั บ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ข อใช้ บ ริก ารทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนดและเห็นว่ าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการครัง้ แรก ระบบจะ
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั เป็ นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถ
ใช้บริการได้
(3) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะทาการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
ของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของ
บริษทั จัดการ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการจะต้อง
สังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่าขัน้ ต่าตามที่กาหนดในหนังสือชี้ ชวน และไม่เกินกว่าจานวนทีร่ ะบบ
กาหนด ซึ่งเป็ นมูลค่าทีร่ วมค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) โดยไม่จากัดจานวน
ครัง้ การทารายการต่อวัน
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2.2.3.

ข) การรับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
(1) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนต้องชาระเงินโดยการหักบัญชีเงินฝาก (ระบบ ATS) เท่านัน้ โดยผู้ถอื หน่วย
ลงทุ นต้ องท ารายการสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุ นให้เสร็จ สมบูร ณ์ ภายใน 15.30 น. ของวันท าการซื้อ
หน่วยลงทุน
(2) การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดในข้อ (1) ข้างต้นของวันทาการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถือว่ าเป็ น การสัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุน ในวันท าการซื้อ หน่ วยลงทุน นั น้ ในราคาขายหน่ ว ยลงทุ น ที่
คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
การสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน หลังเวลาที่กาหนด หรือในวันหยุดท าการซื้อขายให้ถือ เป็ น การสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อถัดไป ในราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้ อ
ถัดไปนัน้ ซึ่งเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(3) คาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น จะสมบู รณ์ ต่ อเมื่อบริษัท จัด การได้เรียกเก็บเงิน ค่า ซื้อ หน่ วยลงทุน เต็ม
จานวน และได้หลักฐานจนครบถ้ วนแล้ว ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้อ หน่ วยลงทุน ผ่านบริก ารซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจมีภาระค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องของธนาคาร โดยเป็ นค่าธรรมเนียม
ตามอัตราเงื่อนไขทีแ่ ต่ละธนาคารเรียกเก็บ
(4) บริษทั จัดการจะหักเงินตามจานวนเงิน ทีส่ งซื
ั ่ ้อจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อ (ระบบ ATS) ทีร่ ะบุ
ไว้ในแบบคาขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษทั จัดการ
จะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อนัน้
(5) นายทะเบียนหน่ วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุน หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธีการอัน สามารถเป็ นหลักฐาน
ยืนยันการทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ทาการถัดจากวันสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้
ค) เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สงั ่ ซื้อหน่ วยลงทุ นเป็ นเพียงเอกสารการ
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐาน
ทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่ วยลงทุ นทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) ปั จจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านทาง
ระบบอิน เทอร์เน็ ต ทัง้ นี้ เมื่อ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นสามารถท าการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้เมื่อใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบอีก
ครัง้ และติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริษัท จัดการจะท าการเพิ่ม จานวนหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้ วในวันท าการถัด จากวันที่ มีการค านวณมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนตามทีส่ งซื
ั ่ ้ อ และได้ชาระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มตามจานวนแล้ว ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุไว้ในใบคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงิน
ทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ชาระ บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีไ่ ด้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้นในกรณี ที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วย
ลงทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ไ ด้รบั อนุ มตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งในกรณี ดงั กล่ าว
บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้อ โดยบริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อโดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั การสังซื
่ ้อและเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มตามจานวน ในกรณีทมี่ กี ารสังซื
่ ้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุ นไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัท
จัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ
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2.2.4.

2.2.5.

(2) ในกรณี ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ข องกองทุน หรือของผู้ถือหน่ วย
ลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่วยทราบล่วงหน้า
(3) ในกรณี ที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ เมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแล้ว อาจทาให้เกินวงเงินที่ได้รบั
อนุมตั เิ พื่อการลงทุนในต่างประเทศ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จ ัดสรรหน่วยลงทุนบางส่วน
หรือทัง้ หมด ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของ
ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ นแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บริษัทจัด การได้รบั การผ่อนผัน
ระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั จัดการ
จะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจาก
วันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการนาฝากเงินดังกล่าวเข้า
บัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุน หรือชาระเป็ นเช็ค ขีดคร่อมเฉพาะให้แ ก่ผู้สงั ่ ซื้อ หรือวิธีการอื่น ใดที่บริษั ท
จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนในอนาคต ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทา
การถัดจากวันทาการซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ
7.50 ต่ อ ปี นั บตัง้ แต่ ว ันถัด จากวันที่ค รบก าหนดเวลาดังกล่ าว ทัง้ นี้ เว้ นแต่ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
พิจารณาผ่อนผัน สังการเป็
่
นอย่างอื่น
อนึ่ง สาหรับดอกเบี้ยและ/หรือผลประโยชน์ อ่นื ที่เกิด ขึ้นจากเงินที่ ได้รบั จากการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) บริษัท
จัดการจะนารวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชาระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ/ผู้ถอื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะทาการติดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และ
สานักงาน
เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
(ก)
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทาให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) กรณี เอกสารหรือ ข้อมู ลที่บริษัท จัด การได้ร ับจากผู้ สงซื
ั ่ ้ อหน่ ว ยลงทุน ไม่ถู กต้ องตามความเป็ น จริง
หรือไม่ครบถ้วน
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ว ยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(4) กรณีทปี่ รากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน” ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อ หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” ข้อ
“การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ “วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5) กรณีทบี่ ริษทั จัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรือในกรณีที่
บริษทั จัดการเห็นว่าบริษทั จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถอื หน่วยลงทุน
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และชื่อเสียง หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั จัดการเป็ นหลัก(ข) บริษทั จัดการ
จะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ศกึ ษา เข้าใจ และยินดีทจี่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบาย รายละเอียด และ วิธกี าร
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการนี้แล้ว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อัน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามทีส่ านักงานกาหนดซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ คี วามจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
3. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน : มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม : มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ : มี
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบั กองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
ได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีดงั นี้
1) บริษทั จัดการ
2) ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
3) ระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
4) อินเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธกี าร และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
รวมถึงบริการใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
3.2.1. เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.2.1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการนา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนาไป
ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
3.2.1.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะหยุดรับคาสังสั
่ บเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว
่
หรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่
บริษทั จัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสังสั
่ บเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางทีด่ ตี ่อกองทุนเปิ ด
และผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ บริษทั จัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ ประกาศผ่าน www.principal.th
3.2.1.3 สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทารายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิ ดต้นทางในวันทาการก่อนหน้า
จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซ่งึ เป็ นกองทุนเปิ ดปลายทางได้เมื่อกองทุนเปิ ดปลายทางได้รบั เงินค่า
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้นทางเรียบร้อยแล้ว
3.2.1.4 สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในการซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้ หลังจากทีไ่ ด้มกี ารบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลง
ในระบบของนายทะเบียนแล้วเท่านัน้
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3.2.2.

3.2.1.5 บริษทั จัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทาการถัดจากวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
และจะเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวันทาการถัดจากวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.2.2.1. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
ขัน้ ตอนและวิธกี าร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถติดต่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์ ได้ทบี่ ริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.
(1) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในแบบคาสังท
่ ารายการทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุช่อื กองทุนเปิ ด
ต้นทาง และชื่อกองทุนเปิ ดปลายทางทีต่ ้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ จานวนเงินหรือจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ ะออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง
(2) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่สงสั
ั ่ บเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าว
นัน้ บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทารายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิ้น
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
3.2.2.2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั จัดการ
ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผูท้ ปี่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษทั
จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับ
แบบฟอร์มดังกล่าวได้ทบี่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีข่ อใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัตขิ อง
บริษทั จัดการทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 02-68695954
(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้องระบุช่อื กองทุนเปิ ดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิ ดปลายทางที่
ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ จานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะออกจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง
(4) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวน
หน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ บั เปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั
จัดการเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
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(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อตั โนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
ระบบการให้บริการ บริษทั จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30
วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) ปั จจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทัง้ นี้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถทาการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัตไิ ด้เมื่อใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบอีกครัง้ และติดประกาศทีส่ านักงานของ
บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3.2.2.3. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ (www.principal.th)
ขัน้ ตอนและวิธกี าร
(1) ผูท้ ปี่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ
ผ่านเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ www.principal.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษทั จัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน หลังจากนัน้ บริษทั จะจัดส่งชื่อผูใ้ ช้แ ละรหัสผ่าน
ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีข่ อใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
และเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูจ้ องซื้อ
(2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดการครัง้ แรก ระบบจะให้ผถู้ ื อหน่วย
ลงทุนทาการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทีไ่ ด้รบั เป็ นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
(3) ผูส้ บั เปลี่ยนหน่วยลงทุนจะทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของ
บริษทั จัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “www.principal.th” ของบริษทั จัดการ ได้
ตลอด 24 ชัวโมง
่
(4) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถอื หน่วยลงทุนต้องระบุช่อื กองทุนเปิ ดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิ ดปลายทางที่
ต้องการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทัง้ จานวนเงินหรือจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะออกจากกองทุนเปิ ดต้นทาง
(5) ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจานวนเงินทีต่ ้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวน
หน่วยลงทุนและ/หรือจานวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รบั มอบหมายจากบริษทั จัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิใ นหน่วยลงทุน หรือ
เอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จากัดรูปแบบและวิธกี ารอันสามารถเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันทารายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
เงื่อนไขการใช้บริการ
(1) เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกโดยเครื่องพิมพ์ของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารการบันทึกรายการ
เท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานการทารายการอย่างสมบูรณ์ บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กับบริษทั จัดการ
เป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการ
ให้บริการ บริษทั จัดการจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(3) ปั จจุบนั บริษทั จัดการยังไม่เปิ ดให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้ นี้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถทาการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ตได้เมื่อใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบอีกครัง้ และติดประกาศทีส่ านักงานของ
บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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3.2.3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระทาผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถอื
เป็ นรายการของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ สาหรับการทารายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ใน
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือในวันหยุดทาการ ให้ถอื เป็ นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไป
3.2.4. ราคาขายและราคารับซื้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขาย และราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนนัน้ จะเป็ นมูลค่าหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว โดยจะใช้เกณฑ์ในการคานวณ ณ สิ้น
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไว้ดงั นี้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง
การกาหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการรับ
ซื้อคืนทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
การกาหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายที่บริษทั
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี)
3.2.5. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 23 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ รียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
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ภาคผนวก 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุ นหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ก าหนดดังต่ อไปนี้ เว้น แต่ ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
พิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ ก้ไข เปลี่ยนแปลงของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ดังกล่าวโดยไม่จาเป็ น ต้องแจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนก่ อนการดาเนินการ ทัง้ นี้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่ วยภายใต้ สถานการณ์ นั น้ ๆ โดยคานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถื อหน่ วยลงทุ นเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็ นการ
ดาเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
1. มีการลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขนี้
1.1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม
1.2 ตราสารหนี้ทมี่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน ทัง้ นี้ตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องไม่เป็ นหุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิหรือตรา
สารหนี้อ่นื ทีม่ ลี กั ษณะด้อยสิทธิในทานองเดียวกับหุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตั ๋วเงินคลัง
1.2.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กู้แปลงสภาพ หุน้ กู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 B/E
1.2.5 P/N
1.2.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ กู้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทมี่ ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
1.2.8 ตราสารหนีอ้ ่นื ทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงานกาหนด
1.3 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น
1.4 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
1.5 ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์(securities lending) โดยหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื เป็ นตราสารหนี้
1.6 ทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับ 1.1 - 1.5 ตามทีส่ านักงานกาหนดเพิม่ เติม
2. ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดทีก่ องทุนลงทุนตามข้อ1. ต้องมี portfolio duration ในขณะใดๆ ≤ 92วัน
3. กรณีเป็ นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้(ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรือตราสาร เทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่ผู้
ออกหรือคู่ สญ
ั ญาเป็ นธนาคารออมสิน ซึ่งรัฐ บาลเป็ น ประกัน เงิน ฝากหรือตราสารนัน้ ) (3) reverse repo หรือ (4) securities
lending ต้องมีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีดงั นี้
3.1 มีcredit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้
3.2 มีcredit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
3.3 มีcredit rating ทีเ่ ทียบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
4. มีการลงทุนในทรัพย์สนิ หรือถือครองทรัพย์สนิ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกันมากกว่า ≥ 10% ของ NAV
(1) เงินสดสกุลเงินบาท
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(2) เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากใน
บัญชีเงินฝากประจาหรือเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MMF
(3) ตั ๋วเงินคลังทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
(4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน
1 ปี
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆนอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน
ข้อ 1
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อก
ตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูล
ดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ของ MMF
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ส่วนที่
1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
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1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
นัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
9. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 8
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทสี่ ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา reverse repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐ ไทยและตราสารภาครัฐ ต่ า งประเทศ โดยกรณี เ ป็ นตราสารภาครัฐ ต่ า งประเทศ
ต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่มอี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
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(1) มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอัน ดับแรก โดยกรณี ที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit
rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
(2) มี guarantor rating อยู่ ในอัน ดับ investment grade โดยต้ อ งเป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ ก าหนดของ
กองทุนรวมตลาดเงิน MMF
2.5 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขน้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มขี ้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) มี Credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit rating ระยะสัน้
(2) มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit rating ระยะยาว
(3) มี Credit rating ที่เทียบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด Credit rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ีขอ้ มูลราคา
ที่น่ าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อ สาธารณชน โดยตราสารหนี้ด ังกล่า วต้อ งมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) มี Credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit rating ระยะสัน้
(2) มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit rating ระยะยาว
(3) มี Credit rating ที่เทียบเคียงได้กบั 2 อันดับแรกของการจัด Credit rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
(1) เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
(2) เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยมื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้ือ ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมูลค่ าเป็ นไปตามสมการการคานวณ
ตามวิธกี าร ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุน ชาระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพ ย์ หรือตราสารตาม
reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ สิ้นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
(2) ในกรณีทมี่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน (1) บริษทั จัดการต้อง
เรียกให้คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิใ์ นเงิน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse
repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื และทรัพย์สินทีโ่ อนมาดังกล่าว
เป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ลดลงกว่า
สมการใน ข้อ 4.4 (1) เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4 (3)
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(3) ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้น
วัน มีมูล ค่ า น้ อ ยกว่ ามู ล ค่ า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ น จานวนไม่ เกิน 5 ล้ า นบาท
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญา
ซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการ
จะไม่ดาเนินการตามข้อ 4.4 (2) ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
(1) คานวณจากราคาซื้อ รวมกับผลประโยชน์ ที่ก องทุน พึงได้ร ับจาก reverse repo จนถึงวัน ที่ มีก าร
คานวณ
(2) ค านวณ เป็ นรายธุ ร กรรม หรื อ ค านวณ รวมเป็ นย อดสุ ท ธิ ข อง reverse repo ทุ ก ธุ ร กรรม
ทีก่ องทุนมีอยู่กับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรม
ใด ธุรกรรมหนึง่ จากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื หรือทรัพย์สินทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่
เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญ
ั ญาดังกล่า ว
กระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ ืม ผูย้ ืมต้องเป็ นบุคคลดังนีท้ ี่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยืมต้องเป็ นตราสารหนี้ และต้องเป็ นต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ ืมเพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
(1) เงินสด
(2) ตราสารภาครัฐไทย
(3) ตั ๋วแลกเงิน ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน บัต รเงิน ฝาก ศุ กู ก หรือหุ้น กู้ ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริษั ท
เงินทุน. หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
(4) ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ ีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
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(5) ตั ๋วแลกเงิน ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่ มีอายุ ไม่ เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น
credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
5.2 มี guarantor rating อยู่ ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
ของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
(6) ตราสารหนี้ทมี่ ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
ของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
(7) หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
(8) หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ องทุนไม่มนี โยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
(9) หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิห์ รือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอี ่นื ซึ่งจะมี
ผลให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ ปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไ ม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
(1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(2) บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วแลกเงิน ดังนี้
2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัว๋ แลกเงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
2.2 ตั ว๋ แลกเงิ น ที่ TSFC เป็ นผู้ อ อก ที่ มี ก าหนดวัน ใช้ เ งิ น ตามตั ว๋ ไม่ เ กิ น 270 วัน นั บ แต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.3 ตั ๋วแลกเงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ ใ นอัน ดับแรก โดยกรณี ที่ เป็ น issuer rating
ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
2.3.2 มี guarantor rating อยู่ ในอัน ดับ investment grade โดยต้ องเป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่
กาหนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF)
(3) ตราสารภาครัฐไทย
(4) reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที่มลี ักษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืม
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ข้อกาหนดพิเศษ
1. ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ≤ 92 วัน
2. กรณีเป็ นการลงทุนใน ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่
รวมกรณีที่ผูอ้ อกหรือคู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็ นประกันเงินฝากหรือตราสารนัน้ ) ธุรกรรม
ประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo) ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลัก ทรัพย์ (securities
lending) หรือ ธุรกรรมประเภท derivatives ต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้
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2.1. มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้
2.2. มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว
2.3. มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสัน้ ตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
3. มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มี สภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใดๆ รวมกัน ≥ 10%
ของ NAV
3.1 เงินสดสกุลเงินบาท
3.2 เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชี
เงินฝากประจาหรือเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MMF
3.3 ตั ๋วเงินคลังทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
3.4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี
4. ในกรณีที่กองทุ นมีการลงทุนซึ่งมีความเสีย่ งเกี่ยวกับต่างประเทศ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวรวมกันต้อ ง ≤
50% ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิ น สุ ท ธิ และ บริจ ัด การต้ อ งมี ม าตรการป้ อ งกั น ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ย น (currency risk) เต็ม จานวนตลอดเวลาที่มีก ารลงทุ น ดังกล่ าว โดยการเข้าเป็ น คู่ สญ
ั ญาใน
derivatives ทีม่ ี underlying เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
2. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพ ย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้
เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก
หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ตราสารหรือสัญญาดังนี้
5.1 ตราสารหนี้ทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.1.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
5.1.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตาม
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 15%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale ซึ่ง
ประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign rating อยู่
ในระดับที่ Investment grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตราส่วน (% ของ NAV)

แบบ filing
5.1.3 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็ นบุคคลดังนี้
5.1.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบัน
5.1.3.2 ธนาคารออมสิน
5.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.1.3.9 บล.
5.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ เป็ นสมาชิก
5.1.3.11 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานอง
เดียวกับบุคคลตาม 5.1.3.1 – 5.1.3.10
5.2 reverse repo
5.3 OTC derivatives
6
ตราสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 – ข้อ 5
ไม่เกินร้อยละ 5
หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1.เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2.Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้
แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ที่
ลงทุนใน benchmark +
10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย
หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษทั เงินทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่
อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6
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ข้อ

2

3
4
5

1.4 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อ นไขห้ามเปลี่ ยนมือแต่ MF ได้ด าเนิ นการให้มีก ารรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้
MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 Total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนินงานของกองทุน และทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่
ทรัพย์สนิ ตามข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุ
โครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ product
limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผูอ้ อกราย
ใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสาร
หนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
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อัตราส่วน
1.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ า หนี้ สิ น ทางการเงิ น (financial
liability) ของผู้อ อกตราสารรายนั ้น ตามที่เ ปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ู้ออก
ตราสารมีหนี้สินทางการเงินทีอ่ อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่ าหนี้ สิน ทางการเงินดังกล่ าวมารวมกับมูลค่ าหนี้ สิน ทาง
การเงิน ตามงบการเงิน ล่ า สุ ด ด้ว ยก็ไ ด้โดยข้อ มู ล หนี้ สิน ทาง
การเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และ
ในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยใน
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่
ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณี
ทีผ่ อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณี ที่กองทุ นลงทุ นในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารที่
ออกใหม่ แ ละมี credit rating อยู่ ในระดับต่ า กว่ า investment
grade หรือ ไม่ มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุ น เพื่ อ กองทุ น
ภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นราย
โครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังนี้)
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่ อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.
-ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF ทัง้ หมดที่
ออกหน่วยนัน้
-อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุน ในวงกว้าง

หมายเหตุ: *หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผอู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยวิชาชีพ บัญ ชี หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เป็ น ที่ย อมรับ ในระดับสากล เช่ น International Financial Reporting
Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการได้ลงทุนในทรัพย์สนิ เพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนซึ่งได้จากการคานวณค่า
ตามมาตรฐานสากลไม่เกิน กว่ า 92 วัน แต่ต่ อ มาอายุเฉลี่ย ของทรัพ ย์ สิน ที่ล งทุ น ดังกล่ าวไม่ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ก าหนด
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 5 วันทาการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุอายุเฉลี่ยของทรัพ ย์สินที่ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุที่ไม่สามารถดารงอายุ เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุ น
ดังกล่าวตามที่กาหนดรวมทัง้ จัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกิน 92 วัน ภายในโอกาสแรกโดย
คานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณี ที่มีเหตุ สุด วิสัย หรือ เหตุ จ าเป็ น อื่น ใดท าให้บ ริษั ท จัด การไม่ สามารถด าเนิ น การแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ก ารลงทุ น เป็ น ไปตาม
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หลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในข้อ 1 (2) หรือ บริษัท จัดการมีความเห็นว่าการดาเนิน การ ดังกล่ าวจะไม่เป็ น ประโยชน์ต่อ ผู้ลงทุ น
บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้อง
ส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม แล้วแต่กรณี ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ทัง้ นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการแทนได้
(3) จัดทารายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุ อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุนดังกล่าวของกองทุนรวมและวันทีส่ ามารถแก้ไขได้ และดาเนินการตามข้อ 1 (1) โดยอนุโลม
ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าวให้เป็ นไปตามทีก่ าหนด ให้บริษทั จัดการ
ปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ โดยไม่ต้องคานึงว่าระยะเวลาตามข้อ 1 (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่
(1) จัดทารายงานเมื่ออายุเฉลี่ยของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 4 เดือน และทุกครัง้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิน 1
เดือน ตามลาดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระสาคัญตาม ข้อ 1 (1) โดยอนุโลม
(2) ดาเนินการตามข้อ 1 (1) โดยอนุโลม
2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เี่ ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้
ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วัน
นับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัด การสามารถจาหน่ ายทรัพย์สิน ที่ขาดคุณ สมบัติ หรือทรัพย์ สินที่ขาดคุ ณสมบัติมีคุณ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ก าหนดแล้ ว บริษัท จัด การต้อ งจัด ท ารายงานข้อมู ล เกี่ยวกับชื่ อ จานวน อัต ราส่ วนการลงทุ นใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและ
ให้จดั ส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
3. ในกรณี ที่ท รัพ ย์ สิน ในขณะที่ก องทุ น มีก ารลงทุ น เป็ น ไปตามอัต ราส่ วนการลงทุ น ที่ก าหนด แต่ ต่ อ มาการลงทุ น ไม่ เป็ น ไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัด ส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ในทรัพ ย์ สิ น ที่ เกิ น อั ต ราส่ ว นการลงทุ น จนกว่ า จะสามารถแก้ ไ ขให้ เป็ นไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น
ทีก่ าหนดเว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 4
(3) แก้ ไ ขให้ เป็ นไปตามอั ต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึ งถึ งประโยชน์ ข องผู้ ล งทุ น เป็ นส าคั ญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1
ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 30 วัน นั บ แต่ ว ัน สุ ด ท้ า ยของระยะเวลา 5 วัน ท าการดังกล่ า ว ส าหรับ กรณี อ่ืน ใดนอกเหนื อ จากกรณี ต าม
ข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อสานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนได้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์

40

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตามข้อ (3) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลตามข้อ (4) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
และผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้น ของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจาก
สานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สิน เป็ นหุ้นของ
บริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือ
ข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
4. ในกรณี ที่ก องทุน มีก ารลงทุ นเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุ นหรือข้อกาหนดที่สามารถลงทุ นได้โดยชอบ แต่ ต่อ มาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่ว นการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษัทอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่ วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดในข้อ 2(2) หรือข้อ 3(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัท
จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้ องแก้ ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่ าวให้กับผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น
บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามที่ บลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณี ที่ ก องทุ น มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น ไม่ เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น ตามการจั ด แบ่ ง ประเภทข องกองทุ น บริ ษั ท
จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทาให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(1.2) ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดาเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัด การจะได้รบั มติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่ างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ น
กองทุนรวม หรือในช่ว งระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ลู้ งทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มวี ิธีการในการให้สทิ ธิแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุนเดิมใน
การที่จะออกจากกองทุน รวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้อ งมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษัท
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จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ
และในกรณีที่ ครบกาหนด 90 วันนับแต่ว ันที่สัดส่วนการลงทุ นไม่เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุน แต่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เพิม่ พูนทรัพย์
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▪ กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เพิ่ มพูนทรัพย์ เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนั น้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน พริ น ซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภ าระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน ของกองทุ น นี้ ทัง้ นี้ ผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล
จากัด
▪ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
▪ บริ ษัทจัดการอาจลงทุน ในหลักทรัพ ย์หรือ ทรัพ ย์สินอื่ นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่น เดี ยวกัน กับที่ บริ ษัทจัดการลงทุน ใน
หลักทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ น อื่ น เพื่ อ กองทุ น เปิ ด โดยบริ ษัท จัดการจะจัดให้ มี ร ะบบงานที่ ป้ อ งกัน ความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุ นเพื่อบริ ษัท
จัดการได้ที่บริษทั จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
▪ ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดู ข้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผลต่ อ การตัดสิ น ใจลงทุ น เช่ น การทาธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ที่
ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ของส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
www.sec.or.th
▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริ ษัท
จัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ ตของบริษัทจัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
▪ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม รับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริ ษทั จัดการและผู้สนับสนุน
การขายและรับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุ น พริ นซิ เพิ ล จากัด ที่ อยู่ 44 อาคาร ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-26869595 www.principal.th
▪ บริ ษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริษัทจัดการแต่ งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุน
ในกองทุน ไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของประเทศไทย และ
ประเทศอื่ นที่ เกี่ย วข้อง หรือเพื่ อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บ ตั ิ หรือการตี ความ หรือการสังการของหน่
่
ว ยงานผู้มี
อานาจ ทัง้ นี้ บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายและรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีห น้ าที่ ต้ องทาความรู้จ ักตัวตนของ
ลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC)
และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริ ษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดย
ตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิ นดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้ อ คืน หน่ ว ยลงทุ น จาเป็ นต้ อ งดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุ มทัง้ การเปิ ดบัญชี เพื่อ ใช้บ ริ การใหม่ การทา
ธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่
หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

