
 
 
 
 

 
 

 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 11 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2566 

• กองทุนมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีควำม
เสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสูงและรบัควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ำยเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่ำ ชนิดผู้
ลงทุนสถำบัน และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท ำกำรลงทุน  และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ลงทุน บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนำคตได้ 

• กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท ำให้ควำมรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกนัตำมชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภำยใต้ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• มูลค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำเท่ำกนัหรือแตกต่ำงกนัได้ โดยบริษทัจดักำรจะแยกค ำนวณมูลค่ำทรพัยสิ์น
ของกองทุนแต่ละชนิด 

• ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดักำรจะน ำเงินค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตรำสำรรฐัระยะสัน้ ทัง้จ ำนวน 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนใน
กองทุนเปิดน้ีเหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัย์สภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมท่ีมี
ค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงควำม
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้  

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั 
Principal Equity Dividend Income Fund (PRINCIPAL iDIV) 
 
] 

 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั                                                                                              1  

สรปุข้อมูลกองทุน 

1. ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน 

 ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั  
(Principal Equity Dividend Income Fund,  PRINCIPAL iDIV) 

 ประเภทโครงกำร กองทุนตราสารทุน 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-R)  
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-D)  
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-A)  
• ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-C) 
ทัง้ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดบรกิารหน่วย
ลงทุนที่ยงัไม่ได้เปิดให้บรกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตลาดหลักทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ทีม่ีประวตักิารจ่ายเงนิปันผลหรอืมีแนวโน้ม
การจ่ายเงินปันผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ โดย
พจิารณาจากหลกัเกณฑ์ต่างๆ ดงันี้  
1. พจิารณาเลอืกลงทุนจากประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตี และการคาดการณ์การจ่ายเงนิปันผลของ

บรษิทัในอนาคต 
2. พจิารณาเลอืกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบนั 
3. พิจารณาเลือกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพิจารณาจากรายได้ที่อาจ

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ หรอื ผลประกอบการทีด่ขี ึน้ หรอื ผลก าไรทีสู่งขึน้ หรอื มกีารจ่ายเงนิปันผลทีสู่งขึน้  
ทัง้นี้ ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาเลอืกลงทุนใหส้อดคล้องตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด และพจิารณาปรบั
หลักทรพัย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการ
วเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงินของบรษิัทผูอ้อกตราสาร โดยการพจิารณา
จากหลกัเกณฑ์ (1) และ (2) และ (3) 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิไม่จ่าย  
ชนิดจ่ายเงินปันผล จ่าย  
ชนิดสะสมมูลค่า ไม่จ่าย  
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน จ่าย  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่จ่าย 

กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน 

ไม่ม ี

มูล ค่ำขั ้นต ่ ำ ใน กำรสั ง่ ซ้ื อ
หน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 1,000 บาท  
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม: 1 บาท 

มูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัที ่9 พฤษภาคม 2555 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  วนัที ่29 พฤษภาคม 2555 
 

2. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจำกเงินลงทุน 

เพื่อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่  จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ที่มปีระวตัิการจ่ายเงนิปัน
ผลหรอืมแีนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลในอนาคตโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิโดยกองทุนแบ่งชนิด
ของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-R): เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุน

รบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -D): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับ

รายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษี  หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากร
ก าหนด 

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -A): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรบัรายไดจ้าก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV -I) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) : เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิด
โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDIV-C) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอื่น การลงทุนจากนิตบุิคคล/สถาบนัที่มีการใหบ้รกิาร
บรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถงึผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต 
เป็นต้น 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ได้เปิดใหบ้รกิารเพื่อ
เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ระยะเวลาการลงทุนขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของ
ผูล้งทุน 

• เหมาะกบัผูล้งทุนทีม่องเหน็ถงึโอกาสทีด่ีของการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบรษิัทซึ่งจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อโอกาสในการรบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมในระยะยาวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

• ผู้ลงทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
• ผูท้ีต่้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ไถ่ถอนไดทุ้กวนั 
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4. จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 

• จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 2,000 ล้านบาท  

5. รอบระยะเวลำบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี: 30 เมษายน  

• วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 เมษายน 2556 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั มนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ดงันัน้ผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของระดบัราคาของหุน้ที่กองทุนลงทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดบั
ราคาดงักล่าวเป็นผลมาจากการสภาวะเศรษฐกจิทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่นทศิทาง
ของราคาหลกัทรพัย์ อัตราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลี่ยน และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวข้อง จงึมีความเสีย่งมากกว่า
กองทุนรวมอื่น 

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดนี้มคีวามเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งได้สูงกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ท าให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจงึมีก าไร/ขาด ทุนสูงกว่า
การลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งไดสู้งกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่คุม้ครองเงนิต้น 

8. กองทุนรวมก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio 
Management) อย่ำงไร และมีผลกระทบทำงลบมำกท่ีสุดจำกกำรลงทุนต่อเงินลงทุนของกองทุนรวมอย่ำงไร 

ไม่ก าหนด สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีความผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมีการ
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมท าให้สินทรพัย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรพัย์พื้นฐาน (Underlying 
Security) 

9. ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุน 

กองทุนนี้จะเปรยีบเทยีบดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 100% 

ส่วนระยะเวลาในการลงทุน ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ในการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั เป้าหมายในการลงทุน แผนการใชเ้งนิ   
 และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

10. กำรขำย กำรรบัซ้ือคืน และกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

    10.1  กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 
      ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์  ตัง้แต่เปิดท าการจนถึงเวลา 15.00 น. โดยติดต่อ 
      ไดท้ี ่ 

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์  0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้  
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบัญชีซื้อกองทุน โดยท่าน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี ้
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ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

10.2 กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  -  กรณีอตัโนมตั ิ

        บรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรินซิเพลิ เดลี่ 
     ตราสารรฐัระยะสัน้ 
  -  กรณีปกต ิ
     ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถึงเวลา 15.00 น. โดยบรษิทัจดัการ   
     จะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 
 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด์ แอนด์ ฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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(1) กรณีใดท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิีถิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรอืห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้
มขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้ับบุคคล
ดงัทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้น 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 
• บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ

เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วย ลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวด้วยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผูดู้แลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว      
ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที ่ 
ส่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

10.3  กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

• กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 
- กรณีอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตรา
สารรฐัระยะสัน้ 

- กรณีปกต ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 
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  11. กำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

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

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน
ขอ้ 16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 
10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่  ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขาย
คนืก่อนหลงั 

  12. กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว 

1.  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะ
ในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เว้นแต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลา
ดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าห น่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ห รือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  
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1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการ
จดัจ าหน่ายหลักทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าได้ไม่เกิน 3 
วนัท าการ 

2.  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือ    ไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรอื (4) ให้เปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไป
ใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ ก่ อนการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั
ท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
อาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด้   

3.  บริษัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

13. กำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรอืขำยคืนหน่วยลงทุน (ตำมสน.87/2558 ข้อ 30) 

• เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่ อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บริษทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วนัท าการ
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ตดิต่อกัน เว้นแต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนออกไปได ้

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ 
หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

14. ช่องทำงผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเกี่ยวกบัมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือ   
      คืนหน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ของ
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ใหป้ระกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนของ
วนัดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

3. วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั โดยให้
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

• ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ ให้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวนั หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

15. ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website: www.principal.th 

ปัจจยัควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

1.   ระดบัควำมเสี่ยงของกองทุน 

• กองทุนมีควำมเสี่ยงระดบั 6 

 

 

 

 

 

 

 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร  (Business  Risk) และควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
ของผู้ออกตรำสำร  (Credit  Risk) คือ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจาก
ปัจจยัภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งทีเ่กิดจากการทีผู่ ้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได้ ทัง้นี้หาก
เป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทนี้  

http://www.principal.th/
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :  บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์
และประเมนิปัจจยัทีม่ีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตรา
สาร เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพิจารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงิน
ของบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลกัษณะและ
คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3. ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร  (Market  Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตรา
สารปรบัตัวขึน้ลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาด
ทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บริษทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน  โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจัยพื้นฐานและ
ศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร  (Liquidity  Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตรา
สารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภท
ต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

5. ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงทีเ่กดิจากการทีอ่ัตราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอัน
เป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึ่งมผีลใหร้าคาของตราสารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสียง :  บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ 
นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย 
และใช้ประกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้ม
อตัราดอกเบี้ยทีค่าดการณ์ไว ้

6. ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน 
(Volatility)มากกว่าหลักทรพัย์พื้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมท าให้สินทรพัย์มี
ความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์พื้นฐาน (Underlying Security)  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารพอร์ตการลงทุน 
Efficient Portfolio Management (EPM) โดย 
(ก.) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในหุน้จ านวนมาก และผูจ้ดัการกองทุนคาดว่ามโีอกาสทีต่ลาดจะปรบัตัวลง กองทุนสามารถเข้าท า

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุ้น (Short Position) แทนการลดความเสีย่งดว้ยการขายหุ้นที่ถือครองอยู่ ซึ่งอาจท าให้มี
ผลกระทบต่อราคาหุน้และค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งหากตลาดปรบัตัวลงจริง กองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการท าธุรกรรม
ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้ามาชดเชยกบัมูลค่าหุน้ทีป่รบัตวัลง 

(ข.) กรณีทีผู่ ้จดัการกองทุนคาดว่าตลาดหุ้นมีโอกาสทีจ่ะปรบัตัวขึน้อย่างรวดเร็ว เกรงว่าจะซื้อหุน้ไม่ทนั กองทุนสามารถเขา้ท า  
ธุรกรรมสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Long Position) ท าใหก้องทุนได้รบัผลตอบแทนจากการท าธุรกรรมในสญัญา     
ซื้อขายล่วงหน้ามาแทนการถอืครองหุน้จรงิ 
อย่างไรก็ตามความเสี่ยงดงักล่าวอาจป้องกันความเสี่ยงได้ไม่ทัง้หมด และอาจเสียโอกาสในการได้รบัผลตอบแทนที่ดีขึ้น       
หากตลาดไม่เคลื่อนไหวในทศิทางที่คาดการณ์ไว ้
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เคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเครื่องมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ดงัน้ี 

 1. เคร่ืองมือกำรก ำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะ
พจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ข้อเทจ็จรงิทีม่ีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
เท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม 
(transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขาย
ทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากร
แสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทั
จดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ข้อเทจ็จรงิที่มีอยูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ไดแ้ก่ 
พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

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

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและ
รบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

                ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะ
ปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ครวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่
มกีารใชเ้ครื่องมือ swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอื
ตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ใน
วนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีก
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เกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไป
ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่า
นักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
ได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการ
บรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ 

                การพจิารณาใชเ้ครื่องมือ 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมูลค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน 
(subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

               ทัง้นี ้รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. กำรก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ำกดัในกำรรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

         2.1  ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

               กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกนิกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและ
รบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

               ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏิบตักิบั
ค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension 
of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-
ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิ 
Notice period สูงสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้
ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

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

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 
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2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน 
เป็นต้น 

        2.2  เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate 
ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมีสภาพคล่องเพยีงพอ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว 
Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั 
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-
rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
อาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีาร
จดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัที่มกีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื
ได ้ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการ
ด าเนินการดงักล่าว 

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

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
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7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพ
คล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

             ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิจิ
ของบรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ที่
ระบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิัทจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การยกเลกิ 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่
ไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง 
ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนยัส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

             การพจิารณาใชเ้ครื่องมือ 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึ
ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของ
กองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิ
การไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุม
ของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

3.  กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหน้ีหรือตรำสำรท่ีลงทุนขำดสภำพ
คล่องหรือไม่สำมำรถขยำยได้ด้วยรำคำท่ีเหมำะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั 

4.    กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วย   
      ลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน โดย
บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1.  ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
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2.2.  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3.  มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วน
บุคคล 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ 
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลักทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

  

สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน  ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 
บริษทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิ  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 

3. วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 
ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

4. ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิ
ออกเสียงของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธิออกเสียง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ี่
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดัในกำรใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่ำอำจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตัิงาน  
   ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล ำเนำเพ่ือกำรวงทรพัย ์ส ำหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิทั
จดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั    16 

 

ข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

        1.    รำยชื่อคณะกรรมกำร 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร์ วเิวยีน พูลล์  ประธานคณะกรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่6 พฤษภาคม 2565) 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รำยชื่อผู้บริหำร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• คณุศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หนา้ทีก่ารลงทุน 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• คณุปาจรยี์ บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลี้ยง 

ชพีและกองทุนส่วนบุคคล 
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน 
• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• คุณสุภชันีย์ จงรกัษ์ลขิติ          ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์  
• คุณวรษิฐ์ โกบุตร                       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (ลาออกแล้ว  

     มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ ำนวนกองทุนรวม และมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 64 กองทุน 
• มูลค่าทรพัย์สนิสุทธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 75,974,017,511.86 บาท 

  4.    คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน  

• คณุศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คณุวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรุณ ทรพัย์ทวกีุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณประพจน์ อ้วนเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย์ พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลิมเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

         5.  รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 

•   คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA (มผีลตัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564) 

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

                                                   ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร์ วจิยัและกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

• คุณชำตรี มีชยัเจริญย่ิง 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555   ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.พรนิซเิพลิ    

       จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561   ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558   วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2557   นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 - 2554  นักวเิคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบาย 

เศรษฐกจิการคลงั) 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2557   ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560    ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558   นักวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กสกิรไทย จ ากดั 
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• คุณสิทธิกำรย ์พงษ์พฒันศึกษำ, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557  ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559   ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  ผูช่้วยนกัวเิคราะห์ บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

•   คุณสปุรีด์ิ สุวพนัธ์, CFA 

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

•   คุณปฐมพงษ์ เรืองคณำรกัษ์ 

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

  6.   ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

•  ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777  
หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

         7.   นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

         8.   ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

• ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2724-5265 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รำยชื่อผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซแ่ต้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์ 
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ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-
645 0080  
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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ข้อมูลอื่นๆ 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้ในโครงกำร 

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

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

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

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ 

(รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ*** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
-   ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
 

ไม่เกนิ 3.21 
ไม่เกนิ 3.21 
ไม่เกนิ 3.21 
ไม่เกนิ 3.21 
ไม่เกนิ 3.21 

 
 

2.127 
2.127 
2.127 
ไม่ม ี
2.127 

 
 

2.123 
2.123 
2.123 
ไม่ม ี
2.123 

 
 

2.159 
2.159 
2.159 
ไม่ม ี
2.159 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 

 
1.873 
1.873 
1.873 
ไม่ม ี
1.873 

 
1.869 
1.869 
1.869 
ไม่ม ี
1.869 

 
1.877 
1.877 
1.877 
ไม่ม ี
1.877 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 

0.040 
0.040 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 

0.040 
0.040 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 

0.040 
0.040 
0.040 
ไม่ม ี
0.040 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม 

 
ไม่เกนิ 0.23 
ไม่เกนิ 0.22 
ไม่เกนิ 0.23 
ไม่เกนิ 0.23 
ไม่เกนิ 0.54 

0.214 
0.214 
0.214 
ไม่ม ี
0.214 

0.214 
0.214 
0.214 
ไม่ม ี
0.214 

0.214 
0.214 
0.214 
ไม่ม ี
0.214 

o ค่าใช้จ่ายอื่น*** ไม่เกนิ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี 0.028 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
0.028 

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได ้  0.045 0.04 0.031 
o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.020 0.019 0.011 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.008 0.009 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.011 0.010 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.003 0.002 0.001 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 
              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วย   
                 ลงทุน จะค านวณเป็น % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน 
อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 
ชนิดสะสมมูลคา่ 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 

 
รอ้ยละ 1.00 
รอ้ยละ 1.00 
รอ้ยละ 1.00 

- 
ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 

 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

- 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 

 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 

 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

คำ่ธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้ในโครงกำร 

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

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

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

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้) 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
- ชนิดสะสมมูลค่า  
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม  

2.172 
2.172 
2.172 
ไม่ม ี
2.172 

2.163 
2.163 
2.163 
ไม่ม ี
2.163 

2.19 
2.19 
2.19 
ไม่ม ี
2.19 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.49 0.40 0.55 
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ตามเงื่อนไขการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจา่ยเงินปันผล  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 133.91 

• Port Folio Duration : 0.0000 

• ผลขำดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : 
-ชนิดสะสมมูลค่ำ ร้อยละ -46.92   
-ชนิดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ร้อยละ -46.82   
-ชนิดจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ -46.89   
-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ร้อยละ -46.91 
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 เมษำยน  2565 

    

มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
(บำท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์    

  หมวด ธุรกจิการเกษตร 3,628,800.00  1.28  

  หมวด ธนาคาร 32,890,720.00  11.60  

  หมวด พาณิชย์ 38,597,440.00  13.62  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง 5,765,000.00  2.03  

  หมวด ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 8,632,800.00  3.05  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 54,590,915.00  19.26  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย์ 16,814,102.50  5.93  

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม 20,131,340.00  7.10  

  หมวด การแพทย์ 13,915,345.00  4.91  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 16,268,200.00  5.74  

  หมวด ประกนัชวีติ 4,505,600.00  1.59  

  หมวด กระดาษและวสัดุการพมิพ์ 2,260,840.00  0.80  

  หมวด บรรจุภณัฑ์ 7,630,025.00  2.69  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ 3,977,475.00  1.40  

  หมวด บรกิารเฉพาะกจิ 7,278,360.00  2.57  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 18,287,898.20  6.45  

  หมวด การท่องเที่ยวและสนัทนาการ 5,324,644.00  1.88  

  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส์ 18,176,025.00  6.41  

 เงนิฝากธนาคาร           4,266,005.35   1.51  

อื่น ๆ             

 สนิทรพัย์อื่น              1,374,564.51   0.49  

 หน้ีสนิอื่น  (853,343.03)  (0.30) 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ          283,462,756.53    100.00 

หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   
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รำยงำนสรุปจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตรำสำร 
มูลค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 4,266,005.35 1.51 
 (ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษัทจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  

 
 

รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 4,264,179.51 4,266,005.35 

 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวม

ดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 30 เม.ย. 2565 

นับจำกวนัเร่ิม
โครงกำร 
(1 พ.ค. 56) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(28 ม.ค. 2565) 

6 เดือน 
(29 ต.ค. 2564) 

1 ปี 
(30 เม.ย. 2564) 

3 ปี 
(26 เม.ย. 2562) 

5 ปี 
(28 เม.ย. 2560) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 19.5524* 18.9885 19.3458 18.8439 18.9337 17.3769 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 9.8693* 9.8447 10.0299 10.1911 10.7800 10.9908 

ชนิดสะสมมูลค่า 19.1877* 18.6344 18.9850 18.4925 18.5908 17.1743 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 19.1889* 18.6355 18.9862 18.4936 18.5955 17.0961 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 6.99% 2.57% 1.07% 3.77% 0.98% 2.39% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 5.28% 2.47% 4.22% 8.35% 2.51% 3.29% 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 6.66% 2.57% 1.07% 3.77% 0.97% 2.30% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 5.28% 2.47% 4.22% 8.35% 2.51% 3.29% 

ชนิดสะสมมูลค่า 6.79% 2.57% 1.07% 3.77% 0.96% 2.19% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 5.28% 2.47% 4.22% 8.35% 2.51% 3.29% 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 4.53% 2.57% 1.07% 3.77% 0.95% 2.34% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 4.93% 2.47% 4.22% 8.35% 2.51% 3.29% 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 
                   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

           - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื ดชันี SET TRI Index 100.00% 
                 * NAV ณ วนัที ่29 เม.ย. 2565 
                 - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภำคผนวก 1 

 

    1. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

 1.1     การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคย 
           เปิดบัญชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
ทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้้ทีส่นใจ
จะลงทุน และบริษทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลา   ท าการ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมต่อไปนี้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ  

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามของนิตบุิคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีด
ในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี โดยแบ่งตาม
ชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  หน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงนิปันผล 
หน่วยลงทนชนิดสะสมมูลค่า หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั และหน่วยลงทุนชนดิผูล้งทุนกลุ่ม และ
น าส่งไดท้ี ่ 

(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

(2) ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชกีองทุนกับบรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วย  
     ลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
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วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั และ/หรือ ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการ      ผู้สัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อได้จนถึงวนัท าการสุดท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เตม็ตามจ านวนเงินทุนโครงการที่ก าหนดในรายละเอียดโครงการ
กองทุนรวม  

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา     10 บาทต่อหน่วย
ลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วย
ลงทุนทีก่ าหนด 

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ใหน้ าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลิกกองทุนเมื่อครบก าหนด
อายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้ม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระด้วยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้
เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรพัย์ ชื่อ
บญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ี
ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั” 

(3) บญัชีอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีัญชกีองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด และ
หลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิ  ค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  
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ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคมั” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

หากวนัทีท่ี่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ด้เปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม  

   1.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

 1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจดัการได้รบั
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้
สัง่ซื้อแล้ว สิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการ
ซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

 1.3.2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่
ขายหน่วยลงทุนให้กับผูส้ัง่ซื้อนัน้ หรือกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บริษทัจดัการจะส่งเช็คหรือดราฟต์
นัน้คืนให้กับผู้สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษัทจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้  

 1.3.3  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมูีลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

 1.3.4  ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

            1.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

 1.4.1  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ด้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดย
พจิารณาตามวนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว  

 1.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บได้จรงิ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวน
เงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

 1.4.3  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
พิจารณาตามวนัที่ได้รบัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

 1.4.4  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
ได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่
เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจัดสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่
สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรร
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หน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจดัการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

1.4.5  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้
สัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

          1.5   การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

 1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ใหก้าร
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีที่ เป็นกองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุนทัว่ไปมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง      
      35 ราย  

(2)  ในกรณีทีจ่ าหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มูีลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่าการ
จดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณายุตกิาร
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3)  ในก รณี ที่ มี เห ตุ อัน จ า เป็ นและสมค วร  ท า ให้ กอ งทุ น ไ ม่ สามาร ถลงทุ น ให้ เป็ น ไปต าม 
      นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงค์ของกองทุนได ้  

1.5.2  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธใินการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกได้ โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัที่
แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงินคา่จองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ด้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถคนืเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบริษทัจดัการ
เอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้
จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

 เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

 ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงินดงักล่าวได้
ตามระยะเวลาขา้งต้น 

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด
ระบุในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารใน
ค าขอเปิดบัญชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพิจารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ย
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วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้ าเนินการคนืเงินดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย
บรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเตมิวิธกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้
ถอืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบริษัท
จดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธรุกรรมที่ใชว้ธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (Automatic Teller Machine) (ถ้าม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) (ถ้าม)ี  

-  อนิเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้าม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถ้าม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูล        ไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดัเจน และบริษทัจดัการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้ริษทัจดัการภายใน 3 
วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บั
เอกสารตวัจริงไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้ความเหน็ชอบ
ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

           2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม  

2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ ้ลงทุนควรทราบ พรอ้ม
กบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม      (เฉพาะผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่    ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
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จดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจ
แจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

2.1.2    ส าห รับผู้ สั ง่ซื้ อห น่วยลงทุ นที่ ยังไ ม่ เคย เปิ ดบัญ ชีกองทุ น รวม จะต้ อ งเปิ ดบัญ ชีก องทุ นรวม 
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ  

• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

     หรอืเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรบัหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต  

     กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรอง  
   ส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนามของนิตบุิคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนา  
   ถูกต้อง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบ 
   อ านาจ  

    หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

               2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

                               2.2.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีัญชกีองทุนกับบรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 
15 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนั
ท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการ
รบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั    (ถ้าม)ี  

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื    (ถ้ามี) ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนรวม 
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รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นท าการ ขายหน่วยลงทุน
นัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 
ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท  ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ต ่ากว่า 
1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิด  ผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ต ่ากว่า 50,000,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่
ต ่ากว่า 1 บาท 

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงิน ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บริษัทจดัการ
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบัญชอีื่นใดทีบ่รษิัทจดัการเปิด
ไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชกีระแสรายวนั 
ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอม็บ ี
ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีกระแสรายวนัชื่อบัญช ี“บลจ.พรนิซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วย
ลงทุน” 

(3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงินสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกบับริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้า
ม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่ริษทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ัง่ซื้อเรียบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

  2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทัจดัการไดร้บั
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้
สัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทึกขอ้มูลการ
ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนจะยกเลกิหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บริษัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงินด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ
จะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ได้รบัเช็คหรือ
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ดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

 2.3.2   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มูีลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5  ของมูลคา่ทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

 2.3.3   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

    2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจดัการได้รบัช าระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
แล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บริษัทจดัการท ารายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บริษทัจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เว้นแต่บริษัท
จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

  2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดัสรร
ทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียด
ระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซื้อตามวิธกีารในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงินดงักล่าวดว้ยวิธกีารที่บริษทัจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี้บริษทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
แทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  
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1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทน โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine)   (ถ้าม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) (ถ้าม)ี  

-  อนิเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้าม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถ้าม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที ่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบริษทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่
ไดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใด ๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บริษทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บริษทัจดัการได้สงวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
วนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้ห้บรกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุน
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รวมไปลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าทีม่ีความจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้ือว่าบรษิัท
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

          3.  รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหวัข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรือหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากบรษิัท
จดัการเป็นอย่างอื่น  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรกบรษิัทจดัการอาจเปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดก่อนวันเปิดให้บริการ ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการ
เปิดให้บรกิารดงักล่าว โดยจะติดประกาศรายละเอียดก่อนเปิดให้บริการที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

3.1  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน   

- กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคา
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

  วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ มายัง
กองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคย
เปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวนัและเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ที ่

บริษัทจัดการอาจแจง้เพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืน เมื่อบริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผูส้ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดย
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

3.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

3.2.1     วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 
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ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่ารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิด  พรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะ
สัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่
บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการ
อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
และน าส่งไดท้ีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ด้
จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัท
จดัการก าหนด เมื่อบริษทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพิก
ถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

  กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดปลายทาง  

  - กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 
มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อ 

หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิ่มเตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดใน
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการ
เป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ 

(ส าหรบัผูส้ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

   3.2.2    วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

   กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

   - กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกับเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขของ
กองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

  - กรณีปกต ิ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนปกต ิ   

บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนั
ท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจาก
การรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

บริษทัจดัการจะแจง้วนัเริ่มท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ    ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

  ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วย  
  ลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า   โดย  
  ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

   กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

  - กรณีอตัโนมตั ิ 

 สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่ เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวันและเวลาการ  
 เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

  - กรณีปกต ิ

 ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา  
 เริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

 บริษัทจัดการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย   
 และวันท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้ร ับ 
 ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

 บริษัทจัดการจะแจ้งวัน เริ่มท าการสับเปลี่ยนห น่วยลงทุน ให้ทราบล่วงหน้ า โดยประกาศ ณ  
 ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

 ทั ้งนี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 ดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า   โดย  
 ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

     3.2.3    ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

     กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

    ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าห น่วยลงทุนที่ ใช้ค านวณราคารับซื้อคืนห น่วยลงทุน ที ่  
ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้าม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท า
การ หลังจากที่บริษัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลี่ยน
แล้ว บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการในระยะแรก หากบรษิทัจดัการจะเรยีก
เกบ็คา่ธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  
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 เงื่อนไขในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีน   ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท า
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น 
การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี ้

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (Automatic Teller Machine) (ถ้าม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) (ถ้าม)ี 

- อนิเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้าม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี) หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั ้น ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่สับเปลี่ยนก่อนการ
ด าเนินการ  
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ภำคผนวก 2 

         ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

  1.       ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ
หรือมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเตมิประเภทหรอืลักษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินหรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่น 
และหากบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้
สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

สว่นท่ี 1 :  ตรำสำร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 
ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี ้ซึ่งมคีุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนนิการให้มีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. 
สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตามหลัก
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า  B/E หรือ P/N 
ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถ าบั น ก า ร เงิน ต่ า งป ร ะ เท ศที่ มี ลั ก ษณ ะท าน องเดี ย วกั บ ผู้ ร ับ ฝ าก ต าม  2.1.1 -    
                 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรอื ผู ้   
     ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายไทย  

1.1    กรณีเป็นหน่วย CIS 

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

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 
1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้  
1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  
1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน

นัน้  
1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด

เดอร์  
 1.2   กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

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

1.2.2   จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

 สว่นท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

         ต้องเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1.  ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.  ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

              ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

                     การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา  ต้องเป็นนิตบุิคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย์ 
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1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ต้องเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit Rating 
อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณชิย์ บรษิทัเงนิทุน หรือธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาที ่TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และ
เป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญา หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit 
Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5   ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ที่ขึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขี้อมูลราคาทีน่่าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงันี ้

2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating  ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ   ที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี ้

2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดบัแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7   ทรพัย์สนิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการต้องปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1   ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือ 
TSFC 

4.2   หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สิน
ของกองทุนรวม 

4.3   มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมูีลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร 
ดงันี ้ 
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มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate)) 

 ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรพัย์ หรอื  ตราสารตาม Reverse 
Repo 

4.4   การด ารงมูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้  

4.4.1 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการต้องเรยีก
ใหคู้่สญัญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า Reverse Repo ใหแ้ก่
กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อและทรพัย์สินที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตาม
วธิีการดงักล่าว ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่มูลค่าหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน ข้อ 
4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ล้านบาท หรอืไม่เกิน 
5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ่งไดก้ าหนดโดย
พจิารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษัทจดัการจะไม่ด าเนินการตาม
ขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การค านวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กับ
คู่สญัญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก
หลกัทรพัย์หรือตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo 
รายการอื่นได ้

4.6   Discount Rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา 
หลกัทรพัย์ หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุน   
    ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าวกระท า
การในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันีท้ีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

  1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มูีลค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบุิคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรพัย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลักทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรือหลักทรพัย์ที ่
ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  
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3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์  โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงินฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน. หรือ
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึง่ดงันี้ 

3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่ีรายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีลให ้บลจ. 
สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มน าหลักประกนัตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลักประกัน
นัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 

3.4  ด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมูลค่าหลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัย์สนิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย์ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2 ตัว๋แลกเงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋แลกเงนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี ้

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

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลักษณะและสาระส าคญัของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืม
หลกัทรพัย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั         45 

              ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑ์กำรลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง 
ดงันี ้

1.1 ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อตัราดอกเบี้ย 

1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นต้น 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot 
Price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ 
Underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันดีงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.   เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้อ่เมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อยา่งใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงันี ้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์. 
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ งเป็นนิติบุคคลที่ได้ร ับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้าน
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่ีการก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ 
ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ 
Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีที่มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
ทองค าหรอืน ้ามนัดิบมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอื
น ้ามนัดบิ 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั         46 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญา
นัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ด้รบัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้นี้ หากปรากฏ
ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั ้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภัณฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้า
ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามข้อ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบริการที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีาร
ค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บริษทัจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขี้อตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่ว ันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มกีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดงันี ้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผู้กพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะ
ผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงเมื่อเกดิ Credit 
Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกดิ Credit Event 
ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single 
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Name Credit Default Swap) หรือ Obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
หน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation 
ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด Credit 
Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสีย่งของสนิทรพัย์อ้างอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสินทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือัตราลอยตวัทีอ้่างองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกนั และ
ส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะ
โอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิให้กบัผูข้ายประกนัความ
เสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3   ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย InterNational Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงที่มลีกัษณะดงันี ้

7.3.1 มผีลใช้บงัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอื
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ที ่Credit Derivatives นัน้อ้างองิเสื่อมเสียไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้อื่น ไดแ้ก่ ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(Non-Investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) 
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีันดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่ ้ออก
ตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุน
เริม่ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ิใช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามข้อตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดย
ต้องไม่มขี้อก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่ำงประเทศ: ไม่มี 

3. ตำรำงสรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 
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ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade แต่
ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตรา
สารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่

รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอื
ผูม้ภีาระผูกพนัมภูีมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale และประเทศนัน้ ๆ 
ต้องม ีCredit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญาตให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤397 วนั 
นับแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 
5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น
บุคคลดงันี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล.  

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ 
Regulated Market  

6 ทรพัย์สนิดงันี้  
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย 

หลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนที่
ผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้ี
การเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าว
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป
ของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรอืเป้นตราสาร 
Basel lll 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป
โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ
หนี ้ ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และ
ไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  
ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้อง 
บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1 บุ ค ค ล ต า ม ข้ อ  5.2.3.1 – 

5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่าง

ประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 
(1) 10%  
(2) น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุนใน Benchmark +   

 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

      6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 
วนันับแต่วนัทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ใน
ระบบของ regulated market 

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

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั 
Investment Grade 
6.6.1  Reverse Repo 
6.6.2  OTC Derivatives 

6.7  หน่วย Infra หรอืหน่วย Property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ

จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท า
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการ
ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้นฐานอสงัหารมิทรพัย์ 
หรอืสทิธกิารเช่า แล้วแต่กรณี (diversified Fund) 
ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย 
private equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท า
ใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน 
SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ทีจ่ด
ทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra และหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะการ
กระจายการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์หรอืสิทธิการเช่าแล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด และ
มลีกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
8 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ :  ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบั
บรษิทัดงักล่าว 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุนใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ :  ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั Group Limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ
นิตบุิคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ตาม Reverse Repo หรอื Securities Lending หรอื 
Derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ีเวน้
แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน 

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

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 
2.1  B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้าม
วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถ
ขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการ
ฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : 

อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิ
หรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

2.3.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า Investment 
Grade หรอืไม่ม ีCredit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
4 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
5 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 
6 total SIP ซึ่งไดแ้ก่  

6.1 ทรพัย์สนิตามขอ้ 8 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single 
Entity Limit) 

6.2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lII  ทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่า
ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade / Unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

7 Derivatives ดงันี ้
7.1  การเขา้ท าธุรกรรม  

 Derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์  
 เพื่อการลดความเสีย่ง   
 (Hedging) 

 

ไม่เกนิมูลค่าความเสีย่งทีม่อียู่ 

 7.2  การเขา้ท าธุรกรรม    
  Derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการ 
  ลดความเสีย่ง  (Non- 
  Hedging) 

Global Exposure Limit 

7.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซ้อน 
จ ากดั Net Exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยต้องไม่เกนิ 
100% ของ NAV 

7.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซ้อน 
จ ากดั Net Exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยมูลค่าความ
เสยีหายสูงสุด (value-at-Risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี้ 
(1)  Absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  Relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ Benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซับซ้อน (Complex Strategic Investment) หรอืการลงทุน
ในสญัญาซื้อขายลว่งหน้าทีม่คีวามซบัซ้อน (Exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 
Product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมี

จ านวนหุ้นของบรษิัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธอิอกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผูอ้อกรายใด
รายหนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (Financial 
Liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  
ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป  และยงัไม่ปรากฏ
ในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สินทางการเงนิตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็น
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
ขอ้มูลที่มกีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออก
ตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงินตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงิน
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
ก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า 
Investment Grade หรือไม่มี Credit Rating ให้  บลจ . 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้) 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน

การเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง

ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 
11.สถาบันการเงินต่ างประเทศที่มีลักษณะท านอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -   ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ 

กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
-   อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี ้

 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี้ ดวิเิดนด์ อนิคมั         54 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
ทีอ่อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีักษณะ
ครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทั ้งหมดของ
กองทุน Property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย Property 
ของกองทุนทีม่ีลกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของ
กองทุน private equity 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนีส้นิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards 
(IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคุณสมบติัหรือกำรลงทุนไมเ่ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สินทีล่งทุนมคีุณสมบัตทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดคุณสมบัติ และจดัส่งต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนั
นับแตว่นัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(3) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัทีไ่ด้จ าหน่ายทรพัย์สินนัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สินมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และใหจ้ดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูล
ตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณีที่ทรพัย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บ
ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สนิที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด 
เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 
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(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่
เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 
(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สิน 

ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3  
(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงาน
ขอ้มูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนได้ และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่สามารถแก้ไขจน
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้
และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บริษทัจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิัตติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิัทจดัการ
ต้องด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสียงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมีอ านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สินเป็นหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้าหรอืเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัทนัน้
จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัตอ่ไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไปได ้ 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 
(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรอืไดส้ิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 
(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

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

4. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผู้ลงทุน ให้บริษัท
จดัการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเม่ือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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(1.2) ด าเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่
วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ ้ลงทุนท าการขายคนื
หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันท าการ ทัง้นี้ยังต้องค านึงถึง
ประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มวีธิีการในการใหส้ิทธิแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิม
ในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมแล้วบริษัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุน ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้ังคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เติม 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคมั   เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดัจึงไม่มีภำระผูกพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคมั   ทัง้น้ี 
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคมั   ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั  

➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุนวตัถปุระสงค์กำรลงทุนและฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษัทจดักำรได้ท่ีบริษัทจัดกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษัทจดักำรจะสำมำรถ
ก ำกบัและดูแลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 

➢ 
 
 

➢ 

 

 

 

 

 

 

ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือ
โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดักำร www.PRINCIPAL.co.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำร
แต่งตัง้จำกบริษทัจดักำร 
บริษัทจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบั     ผู้ลงทุนตำมค ำ
จ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสจูน์ทรำบลูกค้ำ 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกบักำรรู้จกัตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษัทจดักำรและ
หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพื่อใช้บริกำร
ใหม่ กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ี
หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

➢  ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 
16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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


