
 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี  10  ส้ินสุดวนัท่ี  31  สิงหาคม  2566 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนซ่ึงไม่เกินร้อยละ 79  ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จึงอาจทาํให้กองทุนมี

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินบาท และสกลุเงินต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน  บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ 

และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงด้านอตัรา

แลกเปล่ียนทัง้จาํนวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้       

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการ

ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียง

จากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทาํให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ 

การทาํธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ซ่ึงมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดก่อนทาํการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน

แต่ละชนิด 

• หน่วยลงทนุชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดัการจะนําเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนทัง้จาํนวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึง     

ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รบัเงินทุนคืนเตม็จาํนวน 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม   

ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูล

ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ ์อินคมั 

Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED) 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

    1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั  

(Principal Balanced Income Fund,  PRINCIPAL iBALANCED) 

ประเภทโครงการ กองทุนผสม 

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R)  

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -D) 

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iBALANCED -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : (PRINCIPAL iBALANCED-C) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธสิาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกําหนด

เท่านัน้  

ทัง้น้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กองทุน

กําหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งั

ไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิารชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะ

ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ทีท่ําการ

ทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน  
อายุโครงการ ไม่กําหนด 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ

บรษิัทจดัการ เงนิฝาก และ/หรอืหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่นได้ทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรอืหน่วย 

private equity ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้

โดยในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทนุจะมสีดัส่วนการลงทุนตัง้แต่ 0-100 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนตามนโยบายดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการตัดสนิใจของผู้จดัการกองทุนตามความ

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะ

เกดิขึน้เป็นสาํคญั 

ในส่วนของตราสารหน้ีกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครฐับาล 

รฐัวิสาหกิจ สถาบันการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบันการ     

จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอื

ของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไม่เกนิรอ้ยละ 

100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลบัในกองทุนรวมต้น

ทาง (circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ

บรษิทัจดัการเดยีวกนั (cascade investment) 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ใน

โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารการลงทุน 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

5 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 
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(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจาก

สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงนิ ค่าใช้จ่ายในการ

ป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา

แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) และ   

ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหน้ีที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) 

อย่างไรกต็าม กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืตราสารดงักล่าวไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์

สุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจทําธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse 

Repo)  และการกู้ยมืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของ

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภท puttable/callable bond รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท  

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท  

มูลค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ไม่กําหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ

จดัการกองทุนรวม 

วนัที ่21 สงิหาคม 2556 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วนัที ่6 กนัยายน 2556 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• เน่ืองจากกองทนุสามารถลงทุนในต่างประเทศไดบ้างส่วน กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจ

ขาดทุนหรอืไดร้บักําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่า

กองทนุรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกว่าการ

ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความ

เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผล

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ทําใหก้องทุนรวมน้ีมี

ความเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมี

กําไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความ

เสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทนุทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทนุสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรอืทีไ่ม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Bond) ซึง่ตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถชาํระ

คนืเงนิต้นและดอกเบีย้ตามจํานวนหรอืเวลาทีกํ่าหนด ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

ซึง่ส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทนุจากการลงทุนได ้อย่างไรกต็ามกองทุนสามารถลงทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์

สุทธขิองกองทุน 

4.    จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•    จํานวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 2,000 ลา้นบาท  

5.    รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 สงิหาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 สงิหาคม 2557 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนสามารถลงทุนในต่างประเทศไดบ้างส่วน กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุน

หรอืไดร้บักําไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่า

กองทนุรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกว่าการ

ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความ

เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุน

จากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง ทาํใหก้องทุนรวมน้ีมคีวาม

เสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุน

สงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผู้

ลงทุนทัว่ไป 
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• เน่ืองจากกองทนุสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรอืทีไ่ม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) ซึง่ตราสารดงักล่าวอาจไม่สามารถชาํระคนื

เงนิตน้และดอกเบีย้ตามจํานวนหรอืเวลาทีกํ่าหนด ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซึง่

ส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนได ้อย่างไรกต็ามกองทุนสามารถลงทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์ุทธขิอง

กองทุน 

7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทนุรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทนุน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป) 

1)  ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ   1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA Government 

Bond Index(1-3 Year) ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 

2)  ค่าเฉลีย่ระหว่างดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์50% + 

ดชันี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรบัดว้ยต้นทุนป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ 

วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 

3)  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัสว่นรอ้ยละ 15 

4)  ดชันี MSCI World Net TR ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิ

บาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 

5)  ดชันีราคาทองคาํ LBMA Gold price AM ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบ

กบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 

9.    การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

     9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

      ท่านสามารถซื้อไดทุ้กวนัทําการ และเวลาทําการของธนาคารพาณิชย ์ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อ   

      ไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดัโทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 

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

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถชาํระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน โดยท่าน

สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาย่อยหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาย่อยหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 
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ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

-  กรณีอตัโนมตั ิ

   บรษิัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี ่

ตราสารรฐัระยะสัน้ 

-  กรณีปกต ิ

   ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิัทจดัการ

จะดําเนินการชําระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 

(1) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิา หรอืผูท้ ีม่ถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศ

สหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าว และบรษิทัหรอืหา้ง

หุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขี ึน้ และดําเนินกจิกรรมในประเทศสหรฐัอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง

เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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• มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชาํระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดย

พลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมาย

ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชาํระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามลําดบั

วนัทีส่่งคาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

  9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น

ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

- กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่

ตราสารรฐัระยะสัน้ 

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น

ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืน

หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

10.     การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไวด้งัตอ่ไปน้ี  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึ่ง

เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน

ขอ้ 16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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  10.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 

10.1(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ดําเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชาํระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั

จดัการกองทนุรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่่งคําสัง่ขายคนื

ก่อนหลงั 

 11.    การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

  11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะใน

กรณีทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทาํการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว

จากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจําเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจําเป็นอืน่ใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิ   

  ทัง้น้ี เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ  

  10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข)  มเีหตกุารณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน

เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรษิทัจดัการกองทนุรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  
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(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้าไดใ้น

สาระสาํคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของ

ตนอนัเน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะหรรมการกําหบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการดํารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิจดัการกองทุนรวม 

การจดัการกองทุนส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจําหน่ายทีเ่ป็นหน่วย

ลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่กระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทําการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน

ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) เกนิหน่ึงวนัทําการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการ

เปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั

ทําการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรอืรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอื

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคืนหรอืคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

อาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุกไ็ด ้  

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัคําสัง่ซื้อ

หรือคําสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่

ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย

หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย

หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คีาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

     12.  การหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•   เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ หรือคําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกนิ 20 วนั

ทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนออกไปได ้

•   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย

ลงทุน และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท

จดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือ 

  คืนหน่วยลงทุน 

•   ท่านสามารถติดตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทําการถดัไป  

•   ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ ใหป้ระกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน

ของวนัดงัน้ีเพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

2. วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

3. วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว่้าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมนัียสาํคญั โดยให้

ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

•   ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั

จดัการ ใหบ้รษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า

หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทนุรวมน้ี 

•   ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

      Website: www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1.    ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

http://www.principal.th/
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       กองทุนมีความเส่ียงระดบั 5 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร  (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ี

ของผู้ออกตราสาร  (credit  risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจาก

ปัจจยัภายในและภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและ

อุตสาหกรรม  เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้น้ีหาก

เป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทน้ี  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์

และประเมนิปัจจยัทีม่ผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตรา

สาร เพือ่ใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิ

ของบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี วธิีการและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและ

คุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแตล่ะกองทุน 

3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร  (Market  Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตรา

สารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาด

ทุน  อตัราแลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิัทจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุน         

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและ

ศกัยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

4.  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  (Liquidity  Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตรา

สารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยคํานึงถงึสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภท

ต่างๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลี่ยนแปลงทีม่นัียสําคญั เพื่อกําหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบั

ผลตอบแทนและความเสีย่งทีกํ่าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแตล่ะกองทุน 

5.  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนั  

เป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  บรษิัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ 

นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ย 

และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้ม

อตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

6.  ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมีความ

เสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบาย

ต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนได้มกีารวเิคราะห์ความเสีย่งทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง 

ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 
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7.  ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็น    

สกุลเงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน เช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วย

ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักําไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุน

ได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

8.     ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน 

(Volatility) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําให้สนิทรพัย์มี

ความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ื้นฐาน (Underlying Security)  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอร์ตการลงทุน 

Efficient Portfolio Management (EPM) โดย 

(ก.) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในหุน้จํานวนมาก และผูจ้ดัการกองทุนคาดว่ามโีอกาสทีต่ลาดจะปรบัตวัลง กองทุนสามารถเขา้ทํา

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุ้น (Short Position) แทนการลดความเสี่ยงดว้ยการขายหุ้นที่ถอืครองอยู่ ซึ่งอาจทําให ้        

มีผลกระทบต่อราคาหุ้นและค่าใช้จ่ายของกองทุน ซึ่งหากตลาดปรบัตัวลงจรงิ กองทุนจะได้รบัผลตอบแทนจากการทํา

ธุรกรรม ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้ามาชดเชยกบัมลูค่าหุน้ทีป่รบัตวัลง 

(ข.) กรณีที่ผูจ้ดัการกองทุนคาดว่าตลาดหุน้มโีอกาสทีจ่ะปรบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็ เกรงว่าจะซื้อหุน้ไม่ทนั กองทุนสามารถเข้าทํา  

ธุรกรรมสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Long Position) ทําให้กองทุนไดร้บัผลตอบแทนจากการทําธุรกรรมในสญัญา    

ซื้อขายล่วงหน้ามาแทนการถอืครองหุน้จรงิ 

อย่างไรกต็าม ความเสีย่งดงักล่าวอาจป้องกนัความเสีย่งไดไ้ม่ทัง้หมด และอาจเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีด่ขี ึน้     หาก

ตลาดไม่เคลื่อนไหวในทศิทางทีค่าดการณ์ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

         กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 
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1. เคร่ืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1  การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการคาํนวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะกําหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณา

เลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจ

พจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าที่

สามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง 

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ่้ายจากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask 

spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาด

ทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายการทําธุรกรรม REPO 

เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอื่นที่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยบรษิทัจดัการอาจ

พจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าที่

สามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพ

คลอ่งของกองทุนรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบาย

การลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน 

เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ

คนืเท่าทีส่ามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัทําการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบั

เพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่าํระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการทีม่กีาร

ใชเ้ครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่อง

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ ทัง้น้ีบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการ

ดําเนินการใด ๆ ทีไ่ดดํ้าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ แมห้าก

ภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อ

หน่วยลงทุนทีช่าํระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดนั้น้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน 

ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการได ้
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั และ/หรอือาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพ

คล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลย

พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขาย

หน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน คาํนวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก

มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

กองทนุรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้

swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา

แลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั หรอืเหน็ว่าการใช้

เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของ

กองทุนเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบั

กองทนุต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม 

หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2. การกาํหนดเงื่อนไขหรือข้อจาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน จะตอ้งแจง้

บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัทําการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ

คนืเท่าทีส่ามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ําใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัคาํสัง่ที่

ไดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัคําสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ํารายการดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice 

period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอื

เครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ 

Notice period สงูสุดทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชีช้วน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 
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3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัทําการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลย  

 พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลู

ประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําได้

เพื่อใหส้ามารถดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยคาํนึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุน

รวมเป็นสําคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะ

ตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้

swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทนุปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา

แลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั หรอืเหน็ว่าการใช้

เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของ

กองทนุเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทนุ ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม 

หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

     2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate 

ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกําหนดเงือ่นไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 

Gate จะใชเ้ฉพาะวนัทําการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิ

สุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุน

สุทธขิองกองทุน  คาํนวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch 

in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณากําหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata 

basis) ของคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้

รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จํานวน ในวนัทีส่่งคาํสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้

อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จํานวนภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้
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 สาํหรบัคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีาร

จดัลําดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่่งคาํสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

 อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานสําหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนและสบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้

ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการ

ดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption 

Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ณ วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate น้ี บรษิทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพ

คล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบั

ซือ้คนืเท่าทีส่ามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจ

ของบรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ที่

ระบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ไดแ้ก่ การยกเลกิ 

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีกํ่าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่

สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่

คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิคาํสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลย

พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสาํคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะ

ไม่ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยคาํนึงถงึปัจจยัที่

เกีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสาํคญั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มี

ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคลอ่งของกองทนุรวม

ผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอน

ผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกํ่าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทั

จดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 
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กองทุนรวม feeder fund, fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุนปลายทางมกีารใช ้

swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และคาํนึงถงึ

ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา

แลว้ว่าคาํสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั หรอืเหน็ว่าการใช้

เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของ

กองทนุเป็นสาํคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง เงือ่นไข และ/หรอืหลกัเกณฑก์ารใช ้swing pricing ใหส้อดคลอ้งกบั

กองทนุต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม 

หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

3. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

(suspension of dealings) 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ

สมเหตุสมผลว่า จําเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัน้ี 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระ     

สาํคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั

เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการดํารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็น

หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อ

โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี และการเลกิกองทุนรวมจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจํานวนเกนิกว่า 

2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กํีาหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา

เดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเทา่นัน้ 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามขอ้ 3 วรรคหน่ึง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อ

โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคง

มทีรพัยส์นิคงเหลอื ทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการ

ขายคนืนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิและข้อจาํกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้

ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคาํนวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่
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มลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ

ชาํระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการนําส่ง 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย

ลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติด

ประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  ทีใ่ช้

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะ

ไมนั่บคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง

รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจํานวนทีถ่อือยู ่

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ไม่มขีอ้จํากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออก

เสียงของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทนุรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซต์

ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่่วนกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

     ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

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

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทนุรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูลาํเนาเพ่ือการวงทรพัย ์สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิําเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยูข่องบรษิทัจดัการ

เป็นภูมลิาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

         ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
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• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย ์จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีและกองทนุส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบลูย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภมู ิบวัสาํล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (มผีลตัง้แต่วนัที ่ 

     1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จาํนวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 66 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 72,867,702,973.78 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 
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• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

    5.    รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) 

จาก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,   

 บลจ.บวัหลวง จํากดั 

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

                                                   พาณิชย ์จํากดั 

พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จํากดั 

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทนุตราสารหน้ีไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหน้ีใน  

                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จํากดั 

•   คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

                ประวตักิารศกึษา 

                พ.ศ. 2537 - 2538                      ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                ประสบการณ์ทํางาน 

                พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

                พ.ศ. 2539 - 2547  เจา้หน้าทีบ่รหิาร สํานักงาน ก.ล.ต. 

•   คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

                  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 

  พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

  พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 

  พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         

 ประสบการณ์ทํางาน  

 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

 พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จํากดั 

 พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จํากดั 

 พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

•    คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  
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     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารทํางาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห,์ สาํนักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

•     คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

   ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology 

(KTH) ประเทศสวเีดน 

 พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

   ประวตักิารทํางาน 

   พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั 

   พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน สาํนักงานประกนัสงัคม 

  พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั 

  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จํากดั 

  พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จํากดั 

  พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จํากดั 

  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จํากดั 

  พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จํากดั 

•   คณุวรพจน์ คณุาประสิทธ์ิ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 - 2555                     ปรญิญาโท Master of Financial Engineering, University of Hawaii at Manoa, 

USA, 

พ.ศ. 2551 - 2553                     ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544 - 2547                     ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                  ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2561 - 2564                     ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหน้ี บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั 

พ.ศ. 2558 - 2561                     ผูจ้ดัการกองทุน อทีเีอฟ บลจ. บางกอกแคปปิตอล จํากดั 

พ.ศ. 2557 - 2558                     ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหน้ี บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั          

พ.ศ. 2556 - 2557                     เจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั     

พ.ศ. 2555 - 2556                     เจา้หน้าทีล่งทุนตราสารหน้ี บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั มหาชน    

 

•   คณุปัญชรสัม์ิ สีวราภรณ์สกลุ, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2554                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 
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พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2564                     ผูจ้ดัการกองทนุส่วนบุคคล บรษิทั ท ีซ ีท ีจํากดั 

พ.ศ. 2562 - 2564                      รองผูอ้ํานวยการ ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จํากดั 

พ.ศ. 2558 - 2562                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บรษิทั

หลกัทรพัย์จดัการ กองทนุเอม็เอฟซ ีจํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 - 2558                      เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายจดัสรรสนิทรพัยแ์ละกลยุทธก์ารลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์

จํากดั 

•   คณุนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2555 - 2556                      ปรญิญาโท International Finance, The University of Glasgow, Glasgow,  

United Kingdom 

พ.ศ. 2551 - 2555                      ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัย์ผสม, บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากดั 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561               นักวเิคราะห,์ บมจ. เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558               เจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาด ฝ่ายลูกคา้สถาบนักองทุนส่วนบุคคล), บลจ. กสกิรไทย 

จํากดั 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2560               ผูจ้ดัการลูกคา้สมัพนัธ,์ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

           หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา 

 ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ 

 ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

 ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

 ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท์ 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : 

 บรษิทั เอส พอีอดทิ จํากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร 10400  
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  หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี   

1 ก.ย. 2564 

- 31 ส.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่ี  

1 ก.ย. 2563  

- 31 ส.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่ี  

1 ก.ย. 2562  

- 31 ส.ค. 2563 

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

1. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้(รอ้ยละ

ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ)ิ*** 

 -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

 -ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

 -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 

 

 

1.905 

1.905 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

1.905 

 

 

1.903 

1.903 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

1.903 

 

 

2.070 

1.905 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2.063 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ** 

       -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

       -ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

       -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผูล้งทุนกลุม่      

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 

1.873 

1.873 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

1.873 

 

1.871 

1.871 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

1.871 

 

1.875 

1.873 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

1.875 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 

       -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

       -ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

       -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผูล้งทุนกลุม่      

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

 

0.032 

0.032 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.032 

 

0.032 

0.032 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.032 

 

0.032 

0.032 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.032 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 

       -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

       -ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

       -ชนิดสะสมมลูคา่ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผูล้งทุนกลุม่      

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

0.163  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.156 

 2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.025 0.051 0.123 

o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.012 0.011 0.011 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.011 0.008 0.008 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

 - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

0.031 

 

ไม่ม ี

0.097 

o  ค่าใชจ่้ายอื่นๆ*** ตามทีจ่่ายจรงิ 0.002 0.001 0.007 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายทัง้หมด*** 

(ค่าใชจ่้ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้ 

-ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

-ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

-ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

-ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

-ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

  

 

1.930 

1.930 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

1.930 

 

 

1.954 

1.954 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

1.954 

 

 

2.193 

2.028 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2.186 

ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.07 0.08 0.32 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

             ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

                จะคาํนวณเป็น % ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้        

             *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์     

ทัง้นี้ หากกองทนุลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั (กองทนุปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการซํ้าซอ้น

กบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทนุปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บรษิทั

จดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอตัราทีก่องทุนตน้ทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็

ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รอ้ยละ 1.00 

รอ้ยละ 1.00 

ยงัไม่กําหนด 

ยงัไม่กําหนด 

ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 

ยงัไม่กําหนด 

ยงัไม่กําหนด 

ยงัไม่กําหนด 

ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ยงัไม่กําหนด 

ยงัไม่กําหนด 

ยงัไม่กําหนด 

ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ยงัไม่กําหนด 

ยงัไม่กําหนด 

ยงัไม่กําหนด 

ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      

 

 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ทัง้น้ี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม

การขาย และ/หรอืค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนซ้ําซ้อนกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 1,000 

ล้านบาท และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจาก

เงนิลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอตัราทีก่องทุนตน้ทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

เพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 
 

• อตัราส่วนหมุนเเวียนการลงทุน : ร้อยละ 66.98 

• Port Folio Duration : ไม่มี 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :  

 -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  ร้อยละ -27.40 

      -ชนิดจ่ายเงินปันผล    ร้อยละ -17.95 

     -ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม        ร้อยละ -21.61 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              5,201,613.17   
1.54 

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ             1,071,225.90   
0.32 

 หน่วยลงทุนกองทนุหลกัทรพัย ์           89,572,169.15   
26.44 

 หน่วยลงทุนกองทุนตราสารหนี ้         131,964,530.38   
38.96 

 หน่วยลงทุนกองทุนทองคาํ           16,829,663.72   
4.97 

 หน่วยลงทุนกองทุนอสงัหารมิทรพัย ์           84,824,385.32   
25.04 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 /ประเทศจนี             2,317,132.35   
0.68 

 หน่วยลงทุน*3 /ประเทศสหรฐัอเมรกิา             2,183,354.21   
0.64 

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่  5,770,665.14   1.70  

 หนี้สนิอื่น  (1,014,912.98)  (0.30) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          338,719,826.36    100.00 

หมายเหตุ : *1  มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   

  
*2 หน่วยลงทุนกองทุน ETF / ประเทศจนี    

  
*3 หน่วยลงทุนกองทุน ETF / ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

 

  

 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
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กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 6,272,839.07 1.85 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร 

กลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผู้

รบัรอง/ 

ผูส้ลกั

หลงั 

วนัครบ

กําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จํานวนเงนิตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

- - A- 5,100,949.75 5,101,481.50 

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั 

(มหาชน) 

- - A 100,080.68 100,131.67  

3 เงนิฝากธนาคาร

สกุลต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

- - A- 462,939.20 462,939.20 

4 เงนิฝากธนาคาร

สกุลต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 

(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

- - A- 608,286.70 608,286.70 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทั

จดัการลงทุน 

               - ตวัชีว้ดั (Benchmark) 

1)  ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ   1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA Government Bond Index(1-3 

Year) ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

2)  ค่าเฉลีย่ระหวา่งดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์50% + ดชันี FTSE 

Strait times REIT (TR) 50% ปรบัดว้ยตน้ทุนป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัสว่น

รอ้ยละ 25 

3)  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัสว่นรอ้ยละ 15 

4)  ดชันี MSCI World Net TR ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ 

วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 

5)  ดชันีราคาทองคํา LBMA Gold price AM ในสกลุเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบกบัค่าสกลุ

เงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัสว่นรอ้ยละ 5 

คําอธบิายเพิม่เตมิ 

1. การเปลีย่นเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชว้ดัผลการดาํเนินงานในช่วงแรกอาจทําใหผ้ลการดําเนินงานของกองทุนรวมดขีึน้เมื่อเปรยีบเทยีบตวัชีว้ดั

มาตรฐาน เน่ืองจากตราสารหน้ีทีก่องทุนลงทุนบางส่วนไมม่ภีาระภาษ ีขณะทีต่วัชีว้ดัมาตรฐานใหมค่ํานวณจากสมมตฐิานตราสารหน้ี

ทัง้หมดเสยีภาษ ี

2. NTR หมายถงึ ผลตอบแทนรวมสุทธหิลงัหกัภาษ ี(Net TRN index) ซึง่จดัทําโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) ตัง้แต่วนัที ่20 

สงิหาคม 2562 

               * NAV ณ วนัที ่31 ส.ค. 2565, ** ผลการดําเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

ผลการดาํเนินงานส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2565 

นับจากวนั

เร่ิมโครงการ 

(6 ก.ย. 56) 

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(27 พ.ค. 65) 

6 เดือน 

(25 ก.พ. 65) 

1 ปี 

(27 ส.ค. 64) 

3 ปี 

(30 ส.ค. 62) 

5 ปี 

(25 ส.ค. 60) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท)       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 12.4606* 12.4655 12.6989 12.9862 12.9686 12.6401 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 11.6147* 11.6701 11.9867 12.4587 n/a n/a 

ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 12.5051* 12.5101 12.7443 13.0326 13.0216 n/a 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั       

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 2.48% -0.82% -2.48% -4.59% -1.32% -0.61% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 4.03% -1.13% -2.70% -3.38% 0.56% 2.18% 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล -1.02% -0.82% -2.48% -4.59% n/a n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 1.48% -1.13% -2.70% -3.38% n/a n/a 

ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

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

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

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

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม -1.62% -0.82% -2.48% -4.59% -1.34% n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 1.34% -1.13% -2.70% -3.38% 0.56% n/a 
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ภาคผนวก 1 

1.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

   1.1   การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น

การซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั พรอ้มกบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และ

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทนุรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ  

สําหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอ

เปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บั

อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณห์สนธ ิซึง่ลงนามรบัรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิติ

บุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ  

หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

  1.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

1.2.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ 

หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หน่วย

ลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั และหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุกลุ่ม และนําส่งไดท้ี ่ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

(2)  สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้นใจสามารถ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม

ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมา

จากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ      ผู้ส ัง่ซื้อสามารถทําการสัง่ซื้อได้จนถึงวนัทําการสุดท้าย

ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก ในกรณีที่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ต็มตามจํานวนเงนิทุนโครงการทีกํ่าหนดในรายละเอยีดโครงการ

กองทนุรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 

บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนที่

กําหนด 

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคนื

หน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงคใ์หนํ้าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบกําหนด

อายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิัทจดัการอาจ

ดําเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี พรอ้ม

ชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บรษิัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ คําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด

ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

สาํหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้

เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ชื่อ

บญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบ ี

ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีออมทรพัย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรนิซิเพลิ เพื่อจองซื้อกองทุน

เปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั” 

(3) บญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้น้ี การชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

สําหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย

กรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการกําหนด และ

หลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัคําสัง่ซื้อและได้รบัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

จากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสําเนาคําสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถนําเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 

มาชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ บาลานซ์ อนิคมั” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 

วนัทําการนับแต่วนัทีท่ ีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัทีท่ี่ระบุในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัทําการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ไดเ้ปิดการเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูส้ ัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม  

1.3   เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทนุ 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว 

สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ

ยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ

อนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่

ขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีทีเ่ป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้

คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้น้ีบริษัทจดัการอาจ

มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

1.3.3  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิ

สุทธขิองกองทุน โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

1.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทําให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อน

การดําเนินการ  

1.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดย

พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จํานวนแล้ว  

1.4.2  ในกรณีที่จํานวนเงนิที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่

บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บไดจ้รงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวน

เงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

1.4.3  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ บรษิทั

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณา

ตามวนัทีไ่ดร้บัใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1.4.4  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บั

ชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุน

เกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ไดร้บัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ

ได้รบัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่

เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ส ัง่ซื้อและที่

สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรร

หน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่

จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

1.4.5  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

หรอืทําให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท

จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ผู้

ส ัง่ซือ้ก่อนการดําเนินการ  
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1.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี ใหก้าร

อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปมกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนให้       ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 

35 ราย  

(2) ในกรณีทีจํ่าหน่ายหน่วยลงทุนได้มมีูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่า

การจัดตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ

พจิารณายุตกิารจําหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถอืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้

สิน้สุดลง 

(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหน่ึงในสาม

ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หม 

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจําเป็นและสมควร ทําให้กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทนุได ้ 

1.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรกได้ โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วย

ลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัที่

แจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนั

สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด 

ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ด้รบัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดอืนนับ

แต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทั

จดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทั

จัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ

กําหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการชาํระเงนิค่าจองซือ้จนครบถ้วน 

 เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ช้ราคาตามมูลค่าทีต่ราไว้

ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

 ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น    เว้นแต่ สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการเป็นอย่างอืน่ได ้ 

1.5.3  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด

ทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วย

ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ

จดัสรรแตบ่างส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจําเป็นจนทําให้ไม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวได้

ตามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ  

 บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชําระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่

ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด

ระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารใน

คําขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วย

วธิกีารที่บรษิทัจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื

เป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการชําระเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่

ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใช้

ในการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 

7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วย

ลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถา้ม)ี หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ

บริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่

ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บริการดงักล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด  

  2.3   ก ารซื้ อ ห น่ วย ล งทุ น วิ ธี ก า รอื่ น  ๆ  ต าม ที่ สํ า นั ก งาน ค ณ ะก รรม ก าร  ก .ล .ต .   

 อนุญาตใหท้ําได ้ 

3.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ย

เหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ

ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่ ีการส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ดําเนินการ

ตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 

หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุน

ไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

   2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั

จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและดําเนินการใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัคาํสัง่ซื้อ
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หน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่

ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

2.1.2   สําหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด

ในใบคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม

ต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

• สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนาม

ของนิตบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

      2.2     วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

 2.2.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ

สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. สํ าหรับผู้ถือห น่ วยลงทุ นที่ มีบัญ ชีกองทุ นกับบริษัท จัดการแล้วสามารถสั ง่ซื้ อห น่ วยลงทุ นทาง 

   โทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะกําหนดวนัเริม่ทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั 

นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการ

ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อ

ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบลว่งหน้า โดย         ปิดประกาศ ณ 

สาํนักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการรบัคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่

บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ทัง้น้ี เป็นไปเพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนรวม 
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ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได้ ณ สิ้นทําการ ขายหน่วยลงทุน

นัน้ โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 

ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท  ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ตํ่ากว่า 

1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ตํ่ากว่า 50,000,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ตํ่า

กว่า 1 บาท    

การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิัทจดัการอาจ

ดําเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้ม

ชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ คําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการยอมรบั  

สําหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปน้ี หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไว้

เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชกีระแสรายวนั ชื่อ

บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย 

จํากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” 

(3) บัญชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจัดการจะระบุ

รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่า

ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

สําหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้

โดยกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด 

(ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคาํสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก

ผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสําเนาคําสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

2.3     เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทนุ  

2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้

ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

 ในกรณีที่การชําระเงนิดว้ยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร

ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ

จะดําเนินการนําส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอื

ดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน

ดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทนุ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื

ทําให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

   2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามคาํสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระ

เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า

จํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ําระค่าซือ้หน่วย

ลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัท

จดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro 

Rata)  

2.4.2  ในกรณีทีจํ่านวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท

จดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัทําการขายที่บรษิัทจดัการทํารายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนของคําสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิัท

จดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 

ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื

ทําใหเ้กิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ

ดําเนินการ  

2.4.5   บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่

จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

   2.5     การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อ  

 สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร 

 ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้   

 ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนนัน้  

 วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ นําฝากเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรอืชําระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด

ระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชี

กองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

แทนบรษิทัจดัการได ้ 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท

จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 

สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่

ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย

หน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่

สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่

ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine)   (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.4  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอื

เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด

การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนสง่คาํสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไมช่ดัเจน และ

บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคาํสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ

แต่วนัทีม่กีารส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดดํ้าเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ย

เหตุใด บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการตาม

ขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารทําธุรกรรมใด 

ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจําป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้

แตกต่างจากทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลง
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วนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่สํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่

กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อื

ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแล้ว 

2.6  การสัง่ซื้อหน่วยลงทนุ : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

 

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:   

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดั

จากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดตาม

ช่วงเวลาที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร จากกําไรสะสม หรอืกําไรสุทธิในงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการ

ดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักลา่ว จะมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ลดลง  

2.  บรษิัทจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตาม

หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันัิน้ โดยจะรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกักําไรหรอืขาดทุนสุทธทิี่

เกิดขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวจะไม่เกนิจํานวนเงนิสดที่กองทุนที่มี

อยู่ ณ ขณะนัน้  
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บรษิัทจดัการจะดําเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตาม

หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตาม 

สดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่าํนวณไดเ้มื่อสิน้วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ

เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้

อาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงาน

ดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพ

รนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะคํานวณโดยราคาหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัทําการนับถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการ

ดําเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัทํารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ยงัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุน

เปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะดําเนินการเปิด 

บญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมใน

การดําเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บรษิทัจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ

นัน้ เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุน

กําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนตาม

วรรค 1 ภายในวนัทาํการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัทําการขายคนืหน่วย

ลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนสําหรบัการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

3.4.1.2  เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจดําเนินการดงัต่อไปน้ีได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ให้กบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการตามที่

กําหนด ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการจ่ายเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิที่ได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิีการ

และบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคแ์ล้ว บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิ

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บรษิัท

จดัการดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิ

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มี

ผลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” 

และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงต่อบรษิัทจดัการเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 
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เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจาํนงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอ่ืนท่ี

บริษทัจดัการกาํหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคล

ธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

สําเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสอื บรคิณฑ์

สนธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการนําเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจํานงการจ่ายเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ซึ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทัจดัการ

แล้วได้ หากเกิดกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตจํานงการ

จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน

โดยรวม หรอือาจทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการทําธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอก

เงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  หรือเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่หรือการตีความหรือการให้ความเห็นของ

หน่วยงานผูม้อีํานาจ โดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการดําเนินการหรอืไม่ดําเนินการ

ดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการดําเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่

ถอืว่าบรษิัทจดัการดําเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดของ

โครงการ  ทัง้น้ีหากไม่มคีําสัง่ห้ามหรอืข้อห้ามใดๆ บรษิัทจดัการสามารถพิจารณาจ่ายเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ม ี   

ชนิดสะสมมลูค่า  : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี

3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น.   

3.4.2.1  การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคืน และหลักฐานการขายคืนซึ่ง

เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน อย่างใด

อย่างหน่ึง โดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขอรบัใบคําสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอื

ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุน
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ทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอื

สามารถส่งคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ

คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสัง่ขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปน้ี เว้นแต่จะได้รบั

อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนื และหลักฐานการขายคืนซึ่ง

เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้เพื่อคํานวณราคา

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัทําการรบัซื้อคืนนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(ถ้ามี) ) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี  

3.4.2.2  การชาํระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจ

การจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบ

ธุรกิจที่เกีย่วขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา เวน้แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อน

ผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต 

บรษิัทจดัการจะชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคา

ดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งใน

ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอื

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะชําระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้

ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืวธิีการอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตาม

รายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่าํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะ

จดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการดงักล่าว  
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หรอืบรษิทัจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุน

ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถชาํระ

เงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอ

สงวนสทิธทิี่จะพจิารณาชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

3.4.2.3 เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและ

ได้ทํารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมจํีานวนหน่วยลงทุนตาม

ทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการ

เป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้น้ี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย

ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวมผีลทําใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามลูค่าหรอืมจํีานวนตํ่ากว่าจํานวน

หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนื

หน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ตํ่าดงักล่าว 

บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุด

ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคําสัง่ขายคนืนัน้ ๆ 

เวน้แต่บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนกําหนดโดย

ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วย

ลงทุนทีท่ํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สิน้การคํานวณ

ดงักล่าว 

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิ

อื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกําหนด 

4. ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสารแสดง

ความจํานงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

3.4.2.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์

ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ดําเนินการ

นําส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นาย

ทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 

5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทํา

การของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการ
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กองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา หรอืโดย

ให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ดําเนินการนําส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการ

ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก

หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ ีท่ําการทุกแห่ง

ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

3.4.2.5  เงื่อนไขอื่น ๆ 

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่

ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ

ซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดังกล่าว 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เติมวธิีการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่

ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

3. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และ

หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย

เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้น้ี ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคืนตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท

จัดการภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการส่งคําสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้

ดําเนินการตามคําสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและ

ตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อื

หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง

โทรสาร 

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ

ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 

สถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลือโดยไม่ต้อง

แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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6.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วย

ลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่

บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมจําเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนให้แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อัน

เน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารตามที่สํานักงานกําหนดซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถ

ดําเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าทีม่คีวามจําเป็น ทัง้น้ี ให้ถือว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบตัใิห้

เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัทําการ 

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิัทจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวทีเ่วปไซต์ของบรษิัทจดัการ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ทุกวนัทําการ; ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนืล่วงหน้า และ

หลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าไม่ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ตอ้งแจง้ 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งคําสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึ่ง

เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืตาม

ราคาหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้  

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  รายละเอยีดตามขอ้ 3.4.2.5 ขอ้ 1   

2.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอื

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

    4.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลาเสนอขาย

หน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

4.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุนน้ี

สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี

กองทุนรวม) คาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ ี่

ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทาํการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทั

จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทนุ

หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทั
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จดัการไดท้ํารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้

แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุที่

ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทนุของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน

ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิ

เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก

บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

  4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

  4.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ เมื่อไดร้บั

เงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทั

จดัการ สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิใน

อนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทั

จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนตน้ทางน้ี ไปชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นคาํสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุน หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ํา

รายการสบัเปลีย่นแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่

บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

-  กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงือ่นไขการเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทนุเปิดปลายทาง  

-  กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ มายงั

กองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน  

คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

คาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ ีท่ํา

การทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอืน่ ที่

บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่

ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสาร

ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิ

ถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 
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ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก

รายละเอยีดในใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี

กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้

แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

4.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทนุต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขวนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขของกองทุนเปิดอืo่

ทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยส่งคาํสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลกัฐานการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื่อนไขวนัและเวลาการเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดต้ามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 

15.30 น.  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการ

ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่า

ซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัเริม่ทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทั

จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั

จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ และ/

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

  4.2.3   ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้าํนวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่าํนวณได ้ณ สิน้วนัทํา

การ ที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทํา

รายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

   กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คํานวณได้ ณ สิ้นวนัทําการ 

หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทั

จัดการได้รับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ทํารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  
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1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุน

หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนดงักล่าวมีผลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรือจํานวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบัญชีข ัน้ตํ่า (ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดตามจํานวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ีหากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิัท

จดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุก

แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน และแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่

ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั

เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื

ทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้

วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.2  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่สบัเปลีย่น

ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความ

เสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดําเนินการ  
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ภาคผนวก 2 

  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

  1.    ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึง

หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมี

ประกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการ

พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ใน

กรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผู้

ถอืหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดําเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

       1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1 ประเภทของ

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่จะลงทุนในประเทศน้ี ซึ่งมคุีณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน 

ดงัน้ี  

1.1 ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนินการใหม้กีารรบั

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถงึได้เพื่อ

นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าว

ตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

   2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้ B/E หรอื P/N  

 ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

              2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถงึดอกเบี้ย 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

              2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

 2.2.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุใน  

 ส่วนที ่6 ขอ้ 1  

 2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัย์สินนัน้ ต้องเป็นทรพัย์สินที่กองทุน 

 สามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives 
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Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิที่สามารถเปลี่ยนมอืได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมขี้อกําหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยนิยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าว

ก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้ 

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจดัใหม้ขี้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการ

ลงทุน  

    2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที่ 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละ

เดอืน ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนั

ทําการถดัไป  

    2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคญั ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้ง

มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

ความในวรรคหน่ึงไม่นํามาใช้บงัคบักบักรณีที่เป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม

หลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้

เสนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่  

2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึง่

เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 

ดงัตอ่ไปน้ีก่อนการลงทุน  

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคาํนวณ เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการคาํนวณ

ราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี 

ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม ภายในวนัทําการ

ถดัไป  

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสาํคญั ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่า   

          ยุตธิรรมของ SN มายงับลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย Infra และหน่วย Property 

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1   มคุีณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อกําหนดสําหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 1.1 ข้อ 

1.2 และขอ้ 1.3 

1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทนุดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS 

ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.2.1   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF กองทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single Entity 

Limit ของ MF (Investing Fund) ของกองทุนนัน้ 

1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Product Limit 

สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF (Investing Fund) นัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1  

2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนด สาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 

1.2 และขอ้ 1.3  
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2.2   จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

 ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

 การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit Rating อยู่

ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกํีาหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็น

ตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญา หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit 

Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5   ตราสารหน้ีซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชือ่ถอืและ

อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 
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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   ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื   ทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชื่อถอื

และอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7   ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) หรอื TSFC 

4.2   หา้มนําหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน Reverse Repo ดงักลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิ

ของกองทุนรวม 

4.3   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้น้ี ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม Reverse Repo 

4.4   การดํารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

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

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการตอ้งเรยีกให้

คู่สญัญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรพัย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทํา Reverse Repo ให้แก่

กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีาร

ดงักล่าว ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้

แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิน้วนั มี

มลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% 

ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้กําหนดโดย

พจิารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แล้ว บรษิัทจดัการจะไม่ดําเนินการตามข้อ 

4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การคาํนวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทนุพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีารคาํนวณ 

4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมอียู่กับ

คู่ส ัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจาก

หลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สนิที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo 

รายการอื่นได ้

4.6   Discount Rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ ตอ้งเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์

หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 
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         ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระทําการใน

ฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดําเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทนุฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9   กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกําหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคาร   

     แห่งประเทศไทยทําหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัน้ี 

3.1 ดําเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน. หรอื

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั

ออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใด

อย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น 

Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพือ่เป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตราสาร

ทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ดําเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกันตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. 

สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

 3.3   หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทําใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้

เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ดํารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
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3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงัน้ี 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋แลกเงนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และ

เป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating  อย่างหน่ึงอย่างใดดงัน้ี 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating 

ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

 4.  ลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้กําหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์และหลกัประกนั

ในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม   1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7   Underlying อื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกบัราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาทีอ่้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot Price) 

หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่

เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

     2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้อ่เมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน

โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย์. 

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ได้รบั

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลโดยหน่วยงานกํากบัดูแลดา้น

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
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2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิค้านัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่กองทุน

สามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่

นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดชันีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้น้ี 

Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิอตัราทีกํ่าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทองคํา

หรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคําหรือน้ํามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือ

น้ํามนัดบิ 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญา

นัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบันที่มคีวามน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้น้ี หากปรากฏว่า

สถาบันดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี

ประสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักลา่วตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

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

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์สนิคา้ใด

สนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที่ บรษิัทจดัการแสดงให้เห็นได้ว่าวธิีการคํานวณ

ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

      4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจต้องชาํระ

หน้ีตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นั ้น และเป็นไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

      5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 

Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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       6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

 บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ย

ของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้ํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัทํา

การถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนัียสําคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและ

แจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข ดงัน้ี 

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด 

ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชําระหน้ีตาม Obligation ของผู้ผูกพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะ

ผูข้ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะต้องชําระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด Credit 

Event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด Credit Event 

ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบกําหนดตามปกติ) ทัง้น้ี ไม่ว่า Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name 

Credit Default Swap) หรอื Obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ี

เมื่อเกดิ Credit Event ขึ้นกบั Obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอื

เมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม Obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนั

เฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึ้นกบั Obligation ทุก

รายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์อ้างอิงที่เกิด

จากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะ

จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง 

(ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและ

ส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด 

Credit Event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3   ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา

มาตรฐานอื่นตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใช้บังคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์หรือ

กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีกํ่าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

                  7.3.3 ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนสาํรองเลีย้งชพี ให ้บลจ. 

ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรบั ตราสาร TS 

ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้

โดยตอ้งไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทุน 
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2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนดดงัต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ในกรณีดงักล่าว

จะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเป็นสําคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดําเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน

แลว้ 

ทัง้น้ี การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการทําสญัญาใน

ประเทศที่มหีน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่มีการซื้อขาย

หลกัทรพัยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

        ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

       1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที่ 2 – ส่วนที ่7 ในข้อ 2 ประเภทของ

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่จะลงทุนต่างประเทศน้ี ซึ่งมคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน 

ดงัน้ี  

1.1 ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนินการใหม้กีารรบั

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได้เพื่อ

นํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าว

ตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1.  

 2.1 ใน ก รณี ที่ เป็ น ก ารล งทุ น ใน  B/E ห รือ  P/N ที่ อ อ กต ราส ารดั งก ล่ าว เพื่ อ ชํ า ระห น้ี ก ารค้ า  B/E ห รือ  P/N  

  ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

                     2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

           2.2 การลงทนุใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.2.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุใน

ส่วนที ่6 ขอ้ 1  
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2.2.2 หากการลงทนุใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทนุ

สามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผย

ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งมขีอ้กําหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าว

ก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้ 

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บลจ. ตอ้งดําเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการ

ลงทุน  

    2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่

ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.ใหค้ํานวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม

ภายในวนัทําการถดัไป  

    2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสาํคญั ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้

มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

ความในวรรคหน่ึงไม่นํามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย

ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีทีอ่อกใหม่  

2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืได้

ซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งดําเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 

ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน  

2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณ เดียวกับที่ใช้ในการ

คาํนวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละ

เดือน ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม 

ภายในวนัทําการถดัไป  

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสาํคญั ใหผู้อ้อก   

          SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

 ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย Infra และหน่วย Property 

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

 กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

 ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

 2. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ  

2.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property  

2.1.1 มี คุณ สม บัติ แ ล ะเป็ น ไป ต าม ห ลัก เกณ ฑ์ ใน ก ารล งทุ น เช่ น เดีย วกับ ข้ อ กํ าห น ดสํ าห รับ ต ราสาร   

        TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี  

2.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่กํากับดูแลด้าน

หลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน 

CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล ที่เป็นสมาชิก

สามญัของ IOSCO  
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  2.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS    

           ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแล การออก การเสนอขาย    

           และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

 2.1.3 ประเทศทีกํ่ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ  

        ทัง้น้ี ตามรายชื่อประเทศทีส่าํนักงานกําหนด  

   2.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจํากดัการกูย้มื

ไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่

ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง)  

2.1.4.1 มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้น้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP  

2.1.4.2 มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  

2.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  

  ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สินซึ่งเป็น

ประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อนําทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าคาํนวณ

ตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

2.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว

ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจําเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้

มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจําเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุนในลักษณะดงักล่าวไว้ใน

หนังสอืชีช้วนดว้ย  

 2.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1  

   2.2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วน 

           ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

   2.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

  9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

 

 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
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 โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

          1.ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating  หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อืน่ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) 

หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures Price) เท่านัน้ ทัง้น้ี ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็น

องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

          2.เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้อ่เมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน

โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.2.1 Derivatives on organized exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย์. 

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลที่ได้รบั

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแล

ดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่เป็นสมาชกิของ 

WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหน้ีด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทนุจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

          3.หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบแุหล่งขอ้มลูของ Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ 

ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคํานวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้น้ี 

Underlying หรอืปัจจยัดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

 3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 
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ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมน้ํีาหนักไม่เกินอัตราที่กําหนดในข้อ 

3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ทองคาํหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวข้องกบัทองคําหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคําหรอื

น้ํามนัดบิ 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ

สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี หากปรากฏ

ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั ้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

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

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิค้าโภคภณัฑ์

สนิคา้ใดสนิคา้หน่ึง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคํานวณโดยใช้แหล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีาร

คาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

          4.หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชําระหน้ีตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง

ชําระหน้ีตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

          5.หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรพัย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 

Derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

          6.หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการลงทนุใน OTC Derivatives 

 บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงัน้ี 

6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้ํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม

ภายในวนัทําการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบตอ่ราคาของ Derivatives อย่างมนัียสําคญั   ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคํานวณ

และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

 

 

          7.หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 
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7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เข้าเป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ที่มลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่าง

ใด ดงัน้ี 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะ

ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด 

Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ Credit 

Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพยีงรายการเดียว 

(Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งกําหนดให้ผูข้ายประกนัความ

เสี่ยงมีหน้าที่ชําระหน้ีเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก 

(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม 

obligation ซึ่งจะมกีารชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อ

เกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์อา้งองิที่

เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมภีาระ

ผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั 

และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่ง

จะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิใหก้บัผูข้ายประกนั

ความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญา

มาตรฐานอื่นตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

หรอืกฎหมายอืน่ 

7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่ กําหนดไว้ในตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Credit 

Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

3.3.3 ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ให ้

บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรบั ตรา

สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามขอ้ตกลงกบักิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity 

ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีจ่ะลงทุน 

   3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม :   

  บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทั

จดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

 

 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating  อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณี มีCredit Rating อยู่ ใน ระดับ  Investment 

Grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 

ส่วนที ่2 ขอ้ 1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่ผูร้บัฝากหรอืผู้

ออกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตรา

สารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มี

ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit 

Rating  แบบ National Scale และประเทศนัน้ ๆ ต้องม ีCredit 

Rating  ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน SN ทีผู่อ้อก

จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. 

ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไป

โดยมรีายละเอียดตามแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกํีาหนดวนัชําระ 

≤397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนที่ ไม่ ได้มี

ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ

ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น

บุคคลดงัน้ี 

 5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

 5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร  

 5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู ่ 

 อาศยั  

 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและ  

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทุนใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

 นําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

                 5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating  อยู่ในระดบั Investment 

Grade 

5.5   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวนัชําระหน้ี > 

397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรือ

อยู่ในระบบของ Regulated Market  

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ

ขาย หลักทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 

หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่

ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอน

การเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาด

ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิัททีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม

กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้น

ของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย

หลักทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือ

ของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่

รวมถงึบรษิัททีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่

อาจทําให้มีการเพกิถอนหุ้นออกจากการซื้อขาย

ใน  SET ห รือ ใน ต ล าด ซื้ อ ข ายห ลัก ท รัพ ย์

ต่างประเทศ) 

6.3   หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ

ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน

ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) หรอื

เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 

Grade 

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง

ดงัน้ี 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงัน้ีแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  10% หรอื 

(2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิใน Benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

SET ห รื อ ใ น ต ล า ด ซื้ อ ข า ย

หลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมูลเป็นการ

ทัว่ไปโดยมรีายละเอียดตามแบบ 

Filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนด

วันชําระหน้ี ≤  397 วัน  นับแต่

วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ

ต าม  6.4.3.1 ห รือ  6.4.3.2 ผู้ มี

ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าว

ตอ้ง บคุคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 

– 5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่าง

ประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิ

ต่างประเทศทีม่ี

ลกัษณะทํานอง

เดยีวกบับุคคล                                               

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 

6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชําระ

หน้ี > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ต้องขึน้

ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ Regulated 

Market 

6.5   ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative 

Warrants) ทีม่ ีIssuer Rating อยู่ในระดบั 

Investment Grade 

6.6   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating  อยู่ใน

ระดบั Investment Grade 

6.6.1  Reverse Repo 

6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   หน่วย Infra และหน่วย property ที่มีลักษณะ

ครบถว้นดงัน้ี 

6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO 

เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อ

ขายหลักทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 

SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที่
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจทําให้

มกีารเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ

ซื้ อขายใน  SET หรือ ในตลาดซื้ อขาย

หลกัทรพัยต์า่งประเทศ 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะ

กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง

พื้นฐานอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธิการเช่า 

แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี  (Diversified Fund) ต าม

แนวทางทีส่าํนักงานกําหนด 

6.8   หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรือ

อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน

กระดานซื้อขายหลกัทรพัย์สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป

ของ SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity 

ที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มี

การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขาย

ใน  SET ห รือ ใน ต ล าด ซื้ อ ข าย ห ลัก ท รัพ ย์

ต่างประเทศ)  

6.9   หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 

2 หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อ

ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ สําหรบัผู้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย

ดงักล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ

ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ

ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์

ต่างประเทศ) 

7 หน่วย  infra หรือห น่ วย  property ของกองทุ นที่ มี

ลกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการโครงสร้างพื้นฐาน 

อสังหาริมทรัพย์  หรือสิท ธิการเช่ าแล้ว  แต่ กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ล.ต. 

กําหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1   

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกันหรอืการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรม

ทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group Limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N 

ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน

ต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส ัง่

จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย  

      เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์า

จากคูส่ญัญาตาม Reverse Repo หรอื Securities 

Lending หรอื Derivatives) 

-  รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ีเวน้แต่เป็น 

MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี   ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ

กองทุน 

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน  คงเหลือ ≤ 6 

เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1 B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ 

MF ไดดํ้าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

ตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมี

เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้ 

2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA 

และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ

ขออนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ี

ทีอ่อกใหม่)  

2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ ี

     ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วน น้ี  แต่ ไม่ รวมถึง 

     ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ที่มีลักษณะ 

     ครบถว้นดงัน้ี 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

4 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

5 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 

6 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1  ทรพัย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน

การลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือ

คู่สญัญา (Single Entity Limit) 

6.2  ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนหรือ Basel lII  

ที่มีอันดบัความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรอืผู้

ออกตราสารที่ตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (non-

Investment Grade / unrated) 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

7 Derivatives ดงัน้ี 

7.1  การเขา้ทําธุรกรรมDerivatives ทีม่ ี     

      วตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง  

      (Hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู ่

 7.2  การเข้ าทํ า ธุ รกรรม  Derivatives ที่ มิ ใช่ เพื่ อ 

      การลดความเสีย่ง (Non-hedging) 

Global Exposure Limit 

7.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํ า กั ด  Net Exposure ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ใน 

Derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

7.2.2  กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซอ้น 

จํ า กั ด  Net Exposure ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ใน 

Derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-

risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 

(1)  Absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) Relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ  

     Benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น” หมายความว่าการลงทนุใน

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซอ้น (Complex 

Strategic Investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

ทีม่คีวามซบัซอ้น (Exotic Derivatives) 

หมายเหตุ : สําหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ 

Product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหน่ึง ทุก MF รวมกันภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกัน

ตอ้งมจํีานวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III 

และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรือตราสารหน้ี

ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability)* ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ใน

งบการเงนิสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด ทัง้น้ี ในกรณี

ที่ผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินที่ออกใหม่ ก่อน

ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบ

การเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหน้ีสินทางการเงิน

ดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหน้ีสนิทางการเงนิตามงบการเงนิ

ล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็น

ขอ้มูลที่มกีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่้ออก

ตราสารไม่มหีน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิ

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 

ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ี

ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่้ออกตรา

สารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตรา

สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ ในระดับตํ่ ากว่า 

investment grade ห รือ ไม่ มี  credit rating ให้  บ ล จ . 

ลงทุนเพื่ อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย

เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ

เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้

ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย

โครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่

ออกโดยบุคคลดงัน้ี) 

1. ธพ . บง. หรือ  บค . ตามกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจ  

  สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

11.สถาบันการเงินต่ างประเทศที่มีลักษณะทํ านอง

เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 

  หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

  (1) การลงทุ น ในห น่ วย  CIS ของกองทุ นที่ มีลักษ ณ ะ 

       ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสํานักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

  (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นทีบ่ลจ.เดยีวกนั   

       เป็นผูร้บัผดิชอบในการดําเนินการ 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน 

infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 

(1) มขีนาดเลก็ 

(2) จดัตัง้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Property ทัง้หมดของ

กองทุน Property ที่ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย Property 

ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากสาํนักงาน 

(1)    มขีนาดเลก็ 

(2)    จดัตัง้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)    เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้หมดของ

กองทุน private equity 

“ทัง้น้ี การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่อง การ

ลงทุนของกองทุน” 

หมายเหต:ุ หน้ีสนิทางการเงนิ (Financial Liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทํา งบการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมาย

ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล เช่น International Financial Reporting 

Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุให้

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัสง่ต่อผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จําหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับ

แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 
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(3) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจําหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรอืทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติมคุีณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิ

ดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจํ้าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่งให้

ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูลตาม

วรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 

วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วน

การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ ลงทุนทีกํ่าหนดเวน้

แต่เป็นการดําเนินการตามขอ้ 3 

(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกนิ

ระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ 

สาํหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข) ภายใน 90วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

   (4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกบั

ชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัที่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่ง

รายงานตอ่สาํนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิัทจดัการต้องจดัทํา

รายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ

สาํนักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

 (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมสี่วนได้เสยีในกิจการที่ลงทุน 

(concentration limit) ตามทีกํ่าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิทัจดัการต้อง

ดําเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก

สาํนักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุ้นของ

บรษิัทจดทะเบียน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนได้มาหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัทนัน้จนถงึหรอื

ขา้มจุดทีต่อ้งทําคาํเสนอซือ้ 

  3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี

ดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียูเ่ดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 3 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 
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 4. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุน  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่

กําหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมคีวามเห็นว่าการดําเนินการดงักล่าว จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัท

จดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้อง คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั และต้องส่งรายงาน

เกีย่วกบัการดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่อง ดงักล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้อง แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั

จดัการ สามารถดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กําหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณี ที่กองทุ นมีสัดส่ วนการลงทุ นไม่ เป็น ไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจัดแบ่ งป ระเภทของกองทุน  บริษัท  

    จดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

 (1) จดัทํารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไว ้  ทีบ่รษิทัจดัการ 

  (2) ดําเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการ  เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน 

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการ

แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน

กําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงระยะเวลาระหว่างรอลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบียนเป็น

กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลา 

ทีก่องทุนจําเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนทําการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจํานวน

มาก ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 10 วนัทําการ ทัง้น้ียงัตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นสาํคญั  

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการ

ทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวต้องมรีะยะเวลาเพยีงพอ

และเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุ รวมทัง้เมื่อได้รบัมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการ

ตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และใน

กรณีทีค่รบกําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม

ยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 3 

 

ตารางแสดงวนัหยุดทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั 

(ประจาํปี 2565) 

(TH, US) 

 

วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 

วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 

วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรม

ราชวงศ์ 

วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            

วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา       

วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต ิ

วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 

วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 

วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 มถุินายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรม

ราชนีิ 

วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 

วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริา

ลงกรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราช

ชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ

วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร 

วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ

วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดทําการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิ

เพิล จาํกดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนน้ี ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนน้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะ

ทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

  กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคมั อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนัเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกนั ดงันัน้ บริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งดงักล่าว เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษทัจดัการ หรือ www.principal.th 

  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ

เหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง 

 ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผูส้นใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น

ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น  การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคม

บริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและ

ดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทาํการของบริษทัจดัการหรือโดย

ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษัท

จดัการ 

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 ถนน

หลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

  บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน 

เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามคาํจาํกดัความของ

กฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจกําหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั 

หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอํานาจ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมี

หน้าท่ีต้องทาํความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้า (Client Due 

Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกั

ตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทาํธรุกรรมของลูกค้าเดิม และ

การทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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