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กองทุนนี้ไม่ถูกจ ากดัความเสีย่งดา้นการลงทุนเช่นเดยีวกบักองทุนรวมทัว่ไปจงึเหมาะกบัผูล้งทุนทีร่บัผลขาดทุนระดบัสงูไดเ้ท่านัน้  
ผูล้งทุนไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อก ดงันัน้ หากมี
ปัจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก 
• กองทุนน้ีมีการลงทุนหรือใช้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซ้อน ซ่ึงมีความแตกต่างจาก

การลงทุนหรือใช้บริการผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนทัว่ไป  
• กองทุนน้ีมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน  
• กองทุนน้ีไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยตลอดอายุโครงการประมาณ 1 ปี จึงเหมาะกบัเงินลงทุนท่ี 

ไม่ต้องการสภาพคล่อง และสามารถลงทุนได้จนครบก าหนดอายุกองทุน  
• กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัในผู้ออกรายใดรายหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่งผลให้กองทุนมีความ

เส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) มากกว่าการลงทุนในกองทุนอ่ืน ๆ ท่ีมีการ
ลงทุนกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารท่ีหลากหลายกว่า 

• กองทุนน้ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอ่ืน ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุน และควรค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถุประสงค ์ 
การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง รวมถึงผู้ลงทุนต้องสามารถยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้  

• ในช่วงประมาณ 6 เดือนแรกของอายุโครงการ กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุน  ในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ท่ีมีหลักทรพัย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย ์
(basket) ท่ีประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มากกว่า 1 ตวั ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงท่ีเกิดจากการคาดการณ์
ทิศทางของราคาหลกัทรพัย์อ้างอิงผิดพลาด ท าให้อาจได้รบัผลตอบแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั หรืออาจท าให้เกิดการขาดทุน
บางส่วนหรือทัง้หมดได้  

• Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนนัน้ มีเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ตราสารอาจถกูไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลตอบแทนไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงั  

• ในกรณีท่ี Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนถกูไถ่ถอนก่อนก าหนดทัง้หมด และ/หรือครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รบัมอบเป็นเงินสด
และ/หรือทรพัย์สินอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทัง้หมดท่ีกองทุนลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการ  
รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมติัเพ่ือคืนเงินให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนและ เลิกกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ  

• ในกรณีท่ี Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนครบก าหนดอายุ และกองทุนได้รบัมอบเป็นหลกัทรพัยอ้์างอิง (underlying) จาก Structured 
Note ใด ๆ กองทุนจะได้รบัหลกัทรพัยด์งักล่าวท่ีราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน จึงมีความ
เส่ียงท่ีราคาจะไม่ปรบัตวัขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากบัต้นทุนของหุ้นท่ีกองทุนได้รบั จึงอาจท าให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทัง้หมดได้ 
(worst-case scenario)  

• ในกรณีท่ี Structured Note ท่ีกองทุนลงทุนครบกาหนดไถ่ถอน โดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุน
จะมีไว้ซ่ึงหุ้นอ้างอิงท่ีได้รบัมอบจากการไถ่ถอนตราสารดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจดัการจะบริหารจดัการหุ้นอ้างอิงท่ีได้รบัมอบมานัน้ โดยจะ
ไม่ได้ใช้วิธีการบริหารจดัการแบบเชิงรกุ แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจาหน่ายหุ้นดงักล่าวออกบางส่วนหรือทัง้หมดภายใต้กรอบ
อายุโครงการท่ีคงเหลืออยู่ โดยบริษทัจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเพ่ือคืนเงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายหุ้นอ้างอิงดงักล่าวให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามดลุยพินิจของบริษทัจดัการ ทัง้น้ี ในกรณีท่ีกองทุนจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ตลอดจนทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ ทัง้หมดก่อนครบ
ก าหนดอายุโครงการ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติัเพ่ือคืนเงินให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน
และ เลิกกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ  

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
Principal Complex Return Fund Not for Retail Investors (PRINCIPAL CR-AI) 

กองทนุรวมท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 
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• การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ท่ีกองทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของ
ประเทศท่ีลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด  
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือ       
ความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• บริษัทจดัการอาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัย์และ/หรือบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า         

เงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อเหน็ว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
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สรปุข้อมูลกองทุนรวม 

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

Principal Complex Return Fund Not for Retail Investors  
(PRINCIPAL CR-AI)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม  
กองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
กองทุน buy & hold 
กองทุนรวมทีจ่่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น 
กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

อายุโครงการ ก าหนดอายุโครงการประมาณ 1 ปี 
อายุโครงการทีบ่รษิทัจดัการก าหนดส าหรบักองทุนนี้ คอื ประมาณ 1 ปี (ไม่น้อยกว่า 11 เดอืน และไม่เกนิ
กว่า 1 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม โดยในช่วงครึ่งแรกของอายุ
โครงการ (ประมาณ 6 เดอืนแรก) กองทุนจะลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note อายุตราสารประมาณ 6 เดือน 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณายุตโิครงการ หรอืเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ
ได ้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรกได ้หรอืหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดย
จะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณทีี ่ 
(ก) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถ

ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(ข) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้

กองทุน 
(ค) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

2. ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มมีูลค่าน้อยกว่า 300 ล้านบาทและบรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่าการ
จดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณายุตกิาร
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสดุลง 

ทัง้นี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแตว่นัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้าร
อนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

3. ในกรณีที่ตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อน
ก าหนดทัง้หมด และ/หรอืครบอายุตราสารโดยกองทุนไดร้บัมอบเป็นเงนิสดและ/หรอืทรพัย์สนิอื่นใดที่
เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทัง้หมดที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนและเลกิกองทุน
ก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

4. ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก าหนดอายุ และกองทุนได้รบัมอบเป็นหุ้นอ้างอิง 
(underlying stock) จากStructured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะบริหารจัดการหุ้น
อ้างอิงที่ได้รบัมอบมาดงักล่าวต่อไป โดยอาจพิจารณาจ าหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าวออกบางส่วนหรือ
ทัง้หมด ตลอดจนทรพัยส์นิอื่น ๆ ทีก่องทุนลงทุนตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุน
จ าหน่ายหุ้นอ้างอิง ตลอดจนทรพัย์สนิอื่น ๆ ทัง้หมดก่อนครบก าหนดอายุโครงการ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนและเลกิ
กองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทุน      
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดย
วธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืให้
ความเหน็ชอบใหล้งทุนได ้โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึง 100 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  
ทัง้นี้ การพจิารณาลงทุนของกองทุนจะเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยกองทุนมกีรอบในการ
พจิารณาลงทุนดงันี้ 
1. ในช่วงครึง่แรกของอายุโครงการ (ประมาณ 6 เดอืน) นับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุน

รวม กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุน ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเงนิทุน
จดทะเบยีน ในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ทีม่อีายุ
ของตราสารสอดคล้องกบักรอบเวลาในช่วงครึง่แรกของอายุโครงการขา้งต้น โดยมหีลกัทรพัย์อ้างองิ 
(Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรพัย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“หุ้นอ้างอิง”) ตัง้แต่ 1 ตวัขึ้นไป โดย Structured Note สามารถถูกไถ่
ถอนก่อนครบก าหนดไดห้ากราคาหุน้อ้างองิเกินราคาทีก่ าหนด (Autocallable Fixed Coupon Note) 
และมเีงื่อนไขการไถ่ถอนดว้ยการส่งมอบเงนิสดและหรอืทรพัย์สนิอื่นใดเทยีบเท่าเงนิสด หรอืส่งมอบ
หุน้อา้งองิ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวข้องแต่ละตราสาร  
ทัง้นี้ กองทุนจะกระจายการลงทุนใน Structured Note ข้างต้นตามดุลพินิจของบรษิัทจดัการ โดยม ี 
ผู้ออกตราสารหรอืคู่สญัญาเป็นสถาบันการเงนิในประเทศ และหรอืเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายไทยและ/หรอืเสนอขายในประเทศ ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment grade) ยกเวน้ในกรณีทีใ่นวนัทีล่งทุนหรอืไดม้า ผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญาไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรบัลดอนัดบั
ความน่าเชื่อถือต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่ง   
ตราสารดงักล่าวอยู่ 

2. ในกรณีที่ Structured Note ข้างต้นที่กองทุนลงทุนครบก าหนดไถ่ถอนโดยเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอน   
ตราสารด้วยการส่งมอบหุ้นอ้างอิง กองทุนจะมไีว้ซึ่งหุ้นอ้างอิงที่ได้รบัมอบจากการไถ่ถอนตราสาร
ดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะบรหิารจดัการหุน้อ้างองิทีไ่ดร้บัมอบมานัน้ โดยจะไม่ได้ใชว้ธิกีารบรหิาร
จดัการแบบเชงิรุก แต่จะใช้ดุลยพินิจในการพจิารณาจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวออกบางส่วนหรอืทัง้หมด
ภายใต้กรอบอายุโครงการทีค่งเหลอือยู่ โดยบรษิัทจดัการจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
เพื่อคนืเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้อา้งองิดงักล่าวตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย์ หรอืตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนจะไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อื่นใดนอกเหนือจากการลงทุนใน Structured 
Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทัง้นี้ กองทุนมฐีานะการลงทุนใน 
Structured Note เฉพาะภายในประมาณ 6 เดอืนแรกของอายุโครงการทีก่ าหนด 

กองทุนอาจพจิารณาเขา้ท าธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) หรอื ธุรกรรมการใหย้มื
หลักทรัพย์ (Security Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแกไ้ข
เพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ใน
ภายหลัง บริษัทจัดการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดัการ
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อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรพัย์สินของกองทุนเนื่ องจากได้รับค าสัง่ขายคืนหรือ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่เกนิกว่า 
10 วนัท าการ 

กองทุนอาจมผีลกระทบทางลบที่มากที่สุด (Worst case scenario) จากการลงทุนในตราสารที่มสีญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หากราคาหลกัทรพัย์อ้างองิมคีวามผนัผวนมาก หรอืทศิทางการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจท าใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ได ้อย่างไรกต็าม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกนิ 100% ของ NAV ทัง้นี้ 
บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการท าธุรกรรมดังกล่าวให้ทัน
เหตุการณ์ โดยจะค านวณอตัราส่วนในการลงทุนทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการลงทุน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ม ี 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 
มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

: 500,000 บาท 
 
: ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน
รวม 

: วนัที ่3 มนีาคม 2566 

 

: วนัที ่24 มนีาคม 2566  
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2.    การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และผูม้เีงนิลงทุนสงู โดยไม่มกีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน 
3. ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

• กองทุนรวมผสม 
• กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 
• เป็นกองทุน buy-and-hold 
• เป็นกองทุนทีม่ผีลตอบแทนซบัซอ้น 

ข้อมูลส าคญัท่ีผู้ลงทุนควรทราบในการลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
ในช่วงประมาณ 6 เดอืนแรก นับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในสดัส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของเงนิทุนจดทะเบยีน ในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ที่
มีอายุของตราสารสอดคล้องกับกรอบเวลาข้างต้นโดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลักทรัพย์ (basket) ที่
ประกอบด้วยหุ้นของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (“หุ้นอ้างอิง”) ตัง้แต่ 1 ตวัขึ้นไป โดย Structured Note สามารถถูกไถ่
ถอนก่อนครบก าหนดได้หากราคาหุ้นอ้างอิงเกินราคาที่ก าหนด (Autocallable Fixed Coupon Note) และมีเงื่อนไขการไถ่ถอนด้วย
การส่งมอบเงนิสดและหรอืทรพัย์สนิอื่นใดเทยีบเท่าเงนิสด หรอืส่งมอบหุ้นอ้างอิงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ของแต่ละตราสาร ทัง้นี้
กองทุนจะกระจายการลงทุนใน Structured Note ขา้งต้นตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยมผีู้ออกตราสารหรอืคู่สญัญาเป็นสถาบนั
การเงนิในประเทศ และหรอืเป็นนิตบิุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและ/หรอืเสนอขายในประเทศ ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) ยกเวน้ในกรณีทีใ่นวนัทีล่งทุนหรอืไดม้า ผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญาไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถอืต่ากว่าทีส่ามารถลงทุน
ได ้(Non-investment grade) กองทุนอาจจะยงัคงมไีวซ้ึง่ตราสารดงักล่าวอยู่  

ค านิยามทีเ่กี่ยวข้องของตราสารทีม่สี ัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed 
Coupon  
ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ที่ เป็นหุ้น กู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable 
Fixed Coupon Note 

= ผลิตภณัฑ์ทางการเงนิที่ผสมผสานระหว่างหุ้นกู้ และตราสารอนุพนัธ์ ให้
ผลตอบแทนอา้งองิกบัราคาหุน้ไทย 1-2 หุน้ และจะใหส้ทิธิผ์ูอ้อกในการไถ่
ถอนก่อนก าหนด เมื่อราคาหุ้นอ้างองิปรบัขึ้นถึงระดบัราคาที่ก าหนด (KO 
level) ณ วนัสงัเกตุราคาตามที่ตกลงกัน (Observation date) นอกจากนี้ 
ตราสารดงักล่าวยงัมกีารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรอบๆ ตามช่วงอายุของตราสาร
ดว้ย 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ (Underlying security) = ตะกรา้หลกัทรพัย ์(basket) ทีป่ระกอบดว้ยหุน้อา้งองิ 1-2 ตวั 
หุน้อา้งองิ (Underlying stocks) = หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้ (Initial Price) = ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ สิ้นวันท าการที่กองทุนเข้าลงทุนใน 

Structured Note 
ราคาหุน้อา้งองิสุดทา้ย (Final Price) = ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วนัครบก าหนดอายุของ Structured Note 

และ จะเท่ากบัวนั Knock-Out Event/ Knock-In Event ในงวดสุดทา้ย 
ระดบัราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price Level) = ราคาใช้สิทธิของหุ้นอ้างอิง ตามที่ระบุไว้ในสญัญา เช่น 100% ของ

ราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้  (อาจจะแตกต่างกนัตาม  Structured Note)  
ระดบัราคา Knock-Out Level = ราคาหุน้อ้างองิกรอบบนทีต่กลงกนัไว ้เช่น 120% ของราคาหุน้อ้างองิ

เริม่ตน้ (อาจจะแตกต่างกนัตาม  Structured Note) 
Knock-Out Event = กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรพัย์ ณ สิ้นวนั

พจิารณามูลค่าหุ้นอ้างองิสูงกว่าหรือเท่ากบัระดบัราคา Knock-Out ที่
ก าหนด 

Knock-out Event Observation Date (s) = วนัพิจารณา Knock out event เช่น ทุกสิ้นเดอืน (อาจจะแตกต่างกัน
ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา) 

ระดบัราคา Knock-In Level = ราคาหุน้อ้างองิกรอบล่างที่ตกลงกนัไว ้เช่น 80% ของราคาหุ้นอ้างอิง
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เริม่ตน้ (อาจจะแตกต่างกนัตาม Structured Note) 
Knock-In Event = กรณีทีร่าคาปิดของหุน้อ้างองิตวัใดตวัหนึ่งในตะกรา้หลกัทรพัย์ ณ สิ้น 

วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิต ่ากว่าระดบัราคา Knock-In ทีก่ าหนด 
Knock-in Event Observation Date (s) = วนัพิจารณา Knock in event เช่น ทุกสิ้นวนัท าการ หรอืทุกสิ้นเดอืน 

(อาจจะแตกต่างกนัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา) 
ผลการด าเนินงานของหุน้อา้งองิ = (Final Price – Initial Price) ÷ Initial Price ×100 
มลูคา่หน้าตัว๋ (Par value) = ราคาหน้าตัว๋ x จ านวนตัว๋ 
อตัราดอกเบีย้คงที ่(Fixed Coupon Rate) = อตัราดอกเบีย้ต่อปีทีอ่า้งองิในสญัญา Structure note 
อตัราดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน = มลูค่าหน้าตัว๋ × อตัราดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) × ระยะเวลาใน 1 เดอืน 

วธิีการคิดดอกเบี้ยอาจจะเป็นวิธี Actual 365 หรอื 30/360 ขึ้นกับผู้
ออกตราสาร 

ผูอ้อกหรอืคู่สญัญา Structured Note = สถาบนัการเงนิในประเทศ หรอืเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทย และ/ หรอืเสนอขายในประเทศ ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อนัดบั ทีส่ามารถลงทุน ได ้(Investment grade) 

ผูถ้อื Structured Note = กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 
 

เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการไถ่ถอนของตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้ อนุพนัธ ์
ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ท่ีกองทุนลงทุน สามารถแบ่งออกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

เหตุการณ์ ผลตอบแทนท่ีได้รบั สูตรการค านวณท่ีเก่ียวข้อง 

กรณีที ่1 :  
เกดิ Knock-Out Event ขึน้ในวนั
พจิารณา มลูค่าหุน้อา้งองิ 
(Observation Date) โดยจะไม่ค านึง
ว่า เคยเกดิ Knock-In Event ขึน้
ในช่วงทีผ่่านมาหรอืไม่ 

Structured Note จะถูกไถ่ถอนก่อนก าหนด โดย
กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้ต่อเดอืน ตามระยะเวลาที่
กองทุนถอืครองตราสาร และจะไดร้บัมลูค่าหน้าตัว๋
ก่อนครบก าหนดอายุตราสาร 

อตัราดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน  
= มลูค่าหน้าตัว๋ × อตัราดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) ×  
ระยะเวลาใน 1 เดอืน  
มลูค่าหน้าตัว๋  
= ราคาหน้าตัว๋ × จ านวนตัว๋ 

กรณีที ่2 :  
ไม่เคยเกดิ Knock-Out Event และ 
Knock-In Event ขึน้เลยตลอดอายุ
ตราสาร 

กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้ต่อเดอืน ครบตามจ านวน
รอบทีก่ าหนด และจะไดร้บัมลูค่าหน้าตัว๋คนืเมื่อครบ
ก าหนดอายุตราสาร 

อตัราดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน  
= มลูค่าหน้าตัว๋ × อตัราดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) ×  
ระยะเวลาใน 1 เดอืน  
มลูค่าหน้าตัว๋  
= ราคาหน้าตัว๋ × จ านวนตัว๋ 

กรณีที ่3 :  
ไม่เคยเกดิ Knock-Out Event แต่เคย
เกดิ Knock-In Event ขึน้ แลว้ราคา
หุน้อา้งองิสุดทา้ย (Final Price) ของ
หุน้ทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ปิดสูง
กว่าหรอื เท่ากบัระดบัราคาใชส้ทิธ ิ
(Strike Price Level) 

กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้ต่อเดอืน ครบตามจ านวน
รอบทีก่ าหนด และจะไดร้บัมลูค่าหน้าตัว๋คนืเมื่อครบ
ก าหนดอายุตราสาร 

อตัราดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน  
= มลูค่าหน้าตัว๋ × อตัราดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) ×  
ระยะเวลาใน 1 เดอืน  
มลูค่าหน้าตัว๋  
= ราคาหน้าตัว๋ × จ านวนตัว๋ 

กรณีที ่4 :  
ไม่เคยเกดิ Knock-Out Event แต่เคย
เกดิ Knock-In Event ขึน้ แลว้ราคา
หุน้อา้งองิสุดทา้ย (Final Price) ของ
หุน้ตวัใดตวัหน่ึงในตะกรา้หลกัทรพัย ์
ปิดต ่ากว่าระดบัราคาใชส้ทิธ ิ(Strike 
Price Level) 

กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้ตอ่เดอืน ครบตามจ านวน
รอบทีก่ าหนด และจะไดร้บัหุน้อา้งองิตวัทีม่ผีลการ
ด าเนินงานต ่าทีสุ่ดในตะกรา้หลกัทรพัยท์ีร่าคาใช้
สทิธ ิ(Strike Price) 

อตัราดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน  
= มลูค่าหน้าตัว๋ × อตัราดอกเบีย้คงที ่(ตอ่ปี) ×  
ระยะเวลาใน 1 เดอืน  
ผลการด าเนินงานของหุน้อา้งองิ   
= (Final Price – Initial Price) ÷ Initial Price ×100  
จ านวนหุน้อา้งองิทีไ่ดร้บั  
= มลูค่าหน้าตัว๋ ÷ ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของหุน้
ทีม่ผีลการด าเนินงานที่ต ่าทีสุ่ด 
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หมายเหตุ: กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตน้ และผลตอบแทนตามทีค่าดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญาทีก่องทุนลงทุนไม่สามารถ ช าระ
เงนิต้น ดอกเบี้ย และ/หรอืผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกนัไวไ้ด้ ทัง้นี้วธิกีารคดิดอกเบี้ยอาจจะเป็นวธิี Actual 365 หรอื 30/360 ขึ้นกบัผู้
ออกตราสาร 
ในกรณีที ่Structured note อา้งองิ 1 หลกัทรพัย ์(หุน้) ผลตอบแทนจะวดัจากมลูค่าของหลกัทรพัยท์ีอ่า้งองินัน้ 
สมมติฐาน:  
กองทุนลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note อายุตราสาร 6 เดอืน และมหีลกัทรพัย์
อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลกัทรพัย์ (basket) ที่ประกอบด้วยหุ้น A และ หุ้น B ดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Coupon Rate)  8% ต่อปี ม ี
Strike price 100% ของราคาหุน้ตัง้ต้น Knock-Out Level 110% ของราคาหุน้ตัง้ตน้ และ Knock-In Level 80% ของราคาหุน้ตัง้ต้น ดว้ยเงนิ
ลงทุนเริม่แรก 1,500,000 บาท โดยเงนิลงทุนเริม่ต้นเท่ากบัมูลค่าหน้าตัว๋ (ก าหนดให ้1 เดอืน ม ี30 วนั / ใชว้ธิกีารคดิดอกเบี้ยแบบ Actual 
365 / Knock-out Event Observation Date ทุกสิน้เดอืน / Knock-In Event Observation Date ทุกสิน้วนัท าการ) 
 
 หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 

หลกัทรพัย ์
ราคาหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น 

(P0 ) 
ราคาใช้สิทธิ  

(Strike Price: Ps) 
ระดบัราคา Knock-

Out Level (KO) 
ระดบัราคา Knock-In 

Level (KI) 
หุน้ A 100 100 100*110%=110 100*80%=80 
หุน้ B 50 50 50*110%=55 50*80%=40 

 
ดอกเบีย้ทีก่องทุนจะไดร้บัต่อเดอืน  = มลูค่าหน้าตัว๋ × อตัราดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) × ระยะเวลาใน 1 เดอืน 

= (1,500,000 × 8%) × 30/365  
= 9,863.01 บาทต่อเดอืน 

ในกรณีที่กองทุนเขา้เงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดอายุของตราสารดว้ยการส่งมอบหุ้นอ้างองิ (Underlying stock) กองทุนจะไดร้บัหุ้น
อา้งองิทีม่ผีลการด าเนินงานต ่าทีสุ่ดในตะกรา้หลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
(1) กรณไีถถ่อนดว้ยการส่งมอบหุน้ A 

จ านวนหุน้ A ทีก่องทุนจะไดร้บั = มลูค่าหน้าตัว๋ ÷ ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของหุน้ A 
= 1,500,000 ÷ 100 
= 15,000 หุน้ 

หรอื 
(2) กรณีไถ่ถอนดว้ยการสง่มอบหุน้ B 

จ านวนหุน้ B ทีก่องทุนจะไดร้บั = มลูค่าหน้าตัว๋ ÷ ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของหุน้ B 
= 1,500,000 ÷ 50 
= 30,000 หุน้ 
 

กรณีท่ี 1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวนัพิจารณามูลคา่หุ้นอ้างอิง (Observation Date) ในเดือนท่ี 3 

หุ้นอ้างอิงใน
ตะกร้า

หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา 
Knock-Out Level 

(KO) 

ระดบัราคา 
Knock-In Level 

(KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง ณ 
วนัพิจารณามูลค่า
หุ้นอ้างอิง ครัง้ท่ี 3 

(P3 ) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100 110 80 120 P3 > KO 
หุน้ B 50 50 55 40 55 P3 = KO 

 
สมมติให้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวในตะกร้าหลักทรพัย์ ณ สิ้นวนัพจิารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงเตือนที่ 3 สูงกว่าหรอืเท่ากับระดบัราคา    
Knock-Out ทีก่ าหนด (ตามขอ้มลูในตาราง) สง่ผลใหเ้กดิ Knock-Out Event ขึน้ จงึท าให ้Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนก าหนด  
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบี้ยอตัราคงทีท่ ัง้หมด 3 งวด รวมทัง้หมดเท่ากบั 29,589.03 บาท (9,863.01 บาท × 3 งวด) และในวนั
พจิารณามลูคา่หุน้อา้งองิ เดอืนที ่3 กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ านวน 1,500,000 บาท 
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กรณีท่ี 2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event ขึ้น เลยตลอดอายุตราสาร 

หุ้นอ้างอิงใน
ตะกร้า หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา 
Knock-Out Level 

(KO) 

ระดบัราคา 
Knock-In Level 

(KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง
สุดท้าย         

(Final Price: P6) 
หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100 110 80 105 P6 >PS 
หุน้ B 50 50 55 40 45 P6 <PS 

 
สมมตใิหใ้นระหว่างถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาปิดของหุน้อา้งองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ 
ณ สิ้นวนัพจิารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงปิดสูงกว่าหรอืเท่ากบัระดบัราคา Knock-Out ที่ก าหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) และไม่เคยเกิด
เหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงตวัใดตวัหนึ่งในตะกร้าหลกัทรพัย์ ณ วนัพจิารณา ต ่ากว่าระดบัราคา Knock-In ที่ก าหนด (ไม่เคยเกิด 
Knock-In Event)  
ดังนัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะได้รบัดอกเบี้ยอัตราคงที่ทัง้หมด 6 งวดครบตามที่ก าหนดในสัญญา รวมทัง้หมดเท่ากับ 59,178.06 บาท 
(9,863.01 บาท × 6 งวด)  และในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ านวน 1,500,000 บาท 
 
กรณีท่ี 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น ทุกตวั
ในตะกร้าหลกัทรพัย ์ปิดสูงกว่าหรือเท่ากบัระดบัราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) 

หุ้นอ้างอิงใน
ตะกร้า หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา 
Knock-Out Level 

(KO) 

ระดบัราคา 
Knock-In Level 

(KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง
สุดท้าย         

(Final Price: P6) 
หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100 110 80 105 P6 > PS 
หุน้ B 50 50 55 40 50 P6 = PS 

 
สมมตใิห้ในระหว่างถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุน้อ้างองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย์ ณ สิ้นวนัพจิารณา
มูลค่าหุ้นอ้างอิงปิดสูงกว่าหรอืเท่ากบัระดบัราคา Knock-Out ที่ก าหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) แต่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาของ   
หุน้ A เคยปิดทีร่าคา 77.5 บาท ซึ่งต ่ากว่าระดบัราคา Knock-In ทีก่ าหนด (เคยเกิด Knock-In Event) นอกจากนี้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอน
ตราสาร ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นทุกตัวในตะกร้าหลักทรพัย์ปิดสูงกว่าหรอืเท่ากับระดบัราคาใช้สิทธิ (Strike Price 
Level) (ตามขอ้มลูในตาราง)  
ดังนัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะได้รบัดอกเบี้ยอัตราคงที่ทัง้หมด 6 งวดครบตามที่ก าหนดในสัญญา รวมทัง้หมดเท่ากับ 59,178.06 บาท 
(9,863.01 บาท × 6 งวด)   และในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ านวน 1,500,000 บาท 
 
กรณีท่ี 4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตวัใด
ตวัหน่ึงในตะกรา้หลกัทรพัยปิ์ดต า่กว่าระดบัราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) 

หุ้นอ้างอิงใน
ตะกร้า หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา 
Knock-Out Level 

(KO) 

ระดบัราคา 
Knock-In Level 

(KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง
สุดท้าย         

(Final Price: P6) 
หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100 110 80 105 P6 > PS 
หุน้ B 50 50 55 40 45.5 P6 < PS 

 
สมมตใิห้ในระหว่างถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ที่ราคาปิดของหุน้อ้างองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย์ ณ สิ้นวนัพจิารณา
มลูค่าหุน้อ้างองิปิดสูงกว่าหรอืเท่ากบัระดบัราคา Knock-Out ทีก่ าหนด (ไม่เคยเกดิ Knock-Out Event) แต่เคยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาของหุน้ 
A เคยปิดทีร่าคา 77.5 บาท ซึ่งต ่ากว่าระดบัราคา Knock-In ที่ก าหนด (เคยเกิด Knock-In Event) นอกจากนี้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตรา
สาร ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น B ปิดที่ราคา 45.50 บาท ซึ่งต ่ากว่าราคาใช้สิทธิ (Strike Price Level) (ตามข้อมูลใน
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ตาราง) ส่งผลใหก้องทุนจะไดร้บัดอกเบี้ยอตัราคงทีท่ ัง้หมด 6 งวดครบตามทีก่ าหนดในสญัญา และไดร้บัส่งมอบหุน้อา้งองิ (Underlying) ซึ่ง
กองทุนจะไดร้บัหุน้อา้งองิทีม่ผีลการด าเนินงานต ่าทีสุ่ดในตะกรา้หลกัทรพัย ์โดยจะพจิารณาผลการด าเนินงานของหุน้อา้งองิ ดงัต่อไปนี้ 

ผลการด าเนินงานของหุน้  = [ (P6 – P0) ÷ P0 ] × 100 
ผลการด าเนินงานของหุน้ A  = [ (105 – 100) ÷ 100 ] × 100 

= 5% 
ผลการด าเนินงานของหุน้ B  = [ (45.50 – 50) ÷ 50 ] × 100  

= -9% 
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงที ่รวมทัง้หมดเท่ากบั 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท × 6 งวด) และในวนัครบก าหนดไถ่ถอน
ตราสาร กองทุนจะไดร้บัเงนิต้นคนืโดยการไถ่ถอนดว้ยการส่งมอบหุน้ B ซึ่งเป็นหุน้อ้างองิทีม่ผีลการด าเนินงานต ่าทีสุ่ดในตะกรา้หลกัทรพัย์
เป็นจ านวน 30,000 หุน้ ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) คอื 50 บาทต่อหุน้ ซึง่สงูกว่าราคาตลาด ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร 
 
หมายเหตุ: 
- ในกรณีที ่Structured note อา้งองิ 1 หลกัทรพัย ์(หุน้) ผลตอบแทนจะวดัจากมลูค่าของหลกัทรพัยท์ีอ่า้งองินัน้ 
- รายละเอยีดเกี่ยวกบั ผู้ออกหรอืคู่สญัญา หุ้นอ้างองิ (Underlying stock) จ านวนหุน้อ้างองิในตะกร้าหลกัทรพัย์ ระดบัราคาใชส้ทิธ ิ(Strike 

Price Level) ระดบัราคา Knock-Out Level ระดบัราคา Knock-In Level วนัพจิารณามูลค่าหุน้อ้างองิ (Observation Date) อตัราดอกเบี้ย
คงที่ (Fixed Coupon Rate) ข้างต้น เป็นเพยีงข้อมูลตวัอย่างที่จดัท าขึน้เพื่อใช้ในการค านวณเท่านัน้ ทัง้นี้ รายละเอยีด ของ Structured 
Note ทีก่องทุนจะลงทุนจรงิอาจมคีวามแตกต่างจากตวัอย่างขา้งต้น ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาด สถานการณ์การลงทุน และหรอืปัจจยัอื่น ๆ 
ดา้นการลงทุน โดยจะเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่าน ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการและ/หรอืช่องทางทีเ่หมาะสมภายหลงัจากด าเนินการลงทุนใน Structured Note แลว้ 

-  ขอ้มลูและตวัอย่างตามสมมตฐิานนี้ เป็นเพยีงขอ้มูลทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหผู้้ลงทุนมคีวามเขา้ใจในกลไกการลงทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทน
จากการลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon 
Note เท่านัน้ ทัง้นี้ ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัเงนิตน้และผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน  

-  จ านวนเงนิในรปูของดอกเบี้ยในอตัราคงที ่(Fixed Coupon) ทีก่องทุนได้รบัตามตวัอย่างขา้งต้นเป็นจ านวนเงนิก่อนหกัภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
(withholding tax) และภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั 

-  ส าหรบัดอกเบี้ยในอตัราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รบัจากการลงทุนใน Structured Note รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัจาก
ตราสาร/ทรพัย์สนิทีก่องทุนถอือยู่ บรษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

-  ในกรณีที่เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวนัพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) ส่งผลให้ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อน
ก าหนด บรษิทัจดัการพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิต้นทีไ่ดร้บัจากการไถ่ถอนตราสารดงักล่าว  

-  อนึ่ง ระยะเวลา จ านวนเงนิ และ/หรอืรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิข้างต้น จะเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

 
ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
ในช่วงประมาณ 6 เดอืนแรก นับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนโดยเฉลีย่รอบปีบญัชใีนสดัส่วน
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชขีองเงนิทุนจดทะเบยีน ในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กู้
อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อื่นใดนอกเหนือจาก
การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ดงักลา่วขา้งตน้ 
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แผนภาพแสดงการลงทุน และลกัษณะของผลตอบแทนของกองทุน 

 
 

ตวัอย่าง Pay-off diagram ของการลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท 
Autocallable Fixed Coupon Note ท่ีกองทุนลงทุน  

ขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบเพื่อประกอบการพจิารณาขอ้มลูในส่วนน้ี 
รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ออกหรอืคู่สญัญา หุ้นอ้างอิง (Underlying stock) จ านวนหุ้นอ้างอิงในตะกรา้หลักทรพัย์ ระดบัราคาใช้สทิธ ิ(Strike 
Price Level) ระดบัราคา Knock-Out Level ระดบัราคา Knock-In Level วนัพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) อตัราดอกเบี้ย
คงที ่(Fixed Coupon Rate) ขา้งต้นเป็นเพยีงข้อมูลตัวอย่างทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใชใ้นการค านวณเท่านัน้ ทัง้นี้รายละเอียดของ Structured Note 
ทีก่องทุนจะลงทุนจรงิอาจมคีวามแตกต่างจากตวัอย่างขา้งต้น ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดสถานการณ์การลงทุน และหรอืปัจจยัอื่น ๆ ดา้นการ
ลงทุน โดยจะเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการและ/
หรอืช่องทางทีเ่หมาะสมภายหลงัจากด าเนินการลงทุนใน Structured Note แลว้ 
 

 
หมายเหตุ: - กองทุนอาจไม่ไดร้บัมลูค่าหน้าตัว๋ และผลตอบแทนตามทีค่าดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญาทีก่องทุนลงทุนไม่สามารถช าระ มลูคา่หน้าตัว๋ 

ดอกเบีย้ และ/หรอืผลตอบแทนอื่นใดตามทีต่กลงกนัไวไ้ด ้ทัง้นี้วธิกีารคดิดอกเบีย้อาจจะเป็นวธิ ีActual 365 หรอื 30/360 ขึน้กบัผูอ้อกตราสาร 
- ในกรณีทีว่นั Observation Date (Obs. Date 1 – Obs. Date 6) ของ Knock-out Event Observation Date (s) คอืทุกสิน้เดอืน และ Knock-in 
Event Observation Date (s) คอืทุกสิน้วนัท าการ 
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ประมาณการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ และผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้ 
ผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ จากการลงทุนจากการลงทุนใน Structured Note จะเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ “สูตรการค านวณ
ผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทน รวมทัง้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง” ขา้งต้น ทัง้นี้ Structured Note ที่กองทุนลงทุนมเีงื่อนไขทีก่ าหนดให้
ตราสารอาจถูกไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้ซึ่งจะส่งผลใหผ้ลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั หรอือาจท าใหเ้กดิการขาดทุนบางส่วนในกรณีที ่
Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก าหนดอายุ โดยเข้าเงื่อนไข Knock in และราคาสุดท้ายอยู่ต ่ากว่าราคาใช้สทิธิ (Strike Price) 
กองทุนจะไดร้บัหุน้เขา้มาทีร่าคาใชส้ทิธิ ์แต่มลูค่าทางบญัช ีและ/หรอื มลูค่าทีข่ายไดต้ามราคาตลาดอาจจะเป็นมลูค่าทีต่ ่ากว่า 
นอกจากนี้ ปัจจยัที่จะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนใน Structured Note มาจากราคาหุ้นที่อ้างอิงเป็นหลกั ดงันัน้ หากเกิด
สถานการณ์ รวมถงึปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดชันี/สนิทรพัย์อ้างองิ เช่น การเปลี่ยนแปลงปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ผลประกอบการหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัของหุน้ทีอ่า้งองิ ท าใหท้ศิทางของสนิทรพัย์อา้งองิไม่ไดเ้ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้และอาจท า
ใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดร้บัไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั 

ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมัน่ที่สมเหตุสมผล (worst-case scenario) จากการลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงนิทุนของกองทุนรวม 
ในกรณีทีร่าคาหลกัทรพัยอ์้างองิมคีวามผนัผวนมาก หรอืราคามทีศิทางไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ อาจท าใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุน
ในตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) บางส่วนหรอืทัง้หมด ทัง้นี้ การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

วธิกีารค านวณ Global Exposure Limit 
สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณ : 

1. ระดบัความเชื่อมัน่ (confidence level) รอ้ยละ 99.00 
2. ระยะเวลาการถอืครอง (holding period) 20 วนัท าการ 
3. ขอ้มลูยอ้นหลงัทีใ่ชใ้นการค านวณ (observation period) ไม่ต ่ากว่า 250 วนัทาการ 

ประเภทของ VaR ทีบ่รษิทัจดัการใชใ้นการบรหิารและควบคุมความเสีย่ง : Absolute VaR ไม่เกนิ 20.00% ของ NAV 
วธิกีารวดัมลูค่าความเสีย่งดา้นตลาด : Monte Carlo (Stochastic) Simulation 

มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่ประมาณการไว้ (expected gross 
leverage) 
กองทุนมมีูลค่าธุรกรรมตามหน้าสญัญาของตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีป่ระมาณการไว ้(expected gross 
leverage) อยู่ทีร่อ้ยละ 100 

4. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูล้งทุนมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัก าไรส่วนเกนิจากการลงทุน (Capital Gain) 
• โดยเหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลอืกส าหรบั 
➢ ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่า  

มลูค่าทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้
➢ เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และผูม้เีงนิลงทุนสงู ทีม่คีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑเ์ท่านัน้ 

5.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• จ านวนเงนิทุนโครงการลา่สุด คอื 2,000 ลา้นบาท  
• ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วยลงทุนเกนิกว่า
จ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 

6. รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์  
• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2567 

(ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม) 
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7.   ปัจจยัท่ีมผีลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนนี้มกีารลงทุนหรอืใชบ้รกิารทีเ่กี่ยวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุนทีม่คีวามเสีย่งสูงหรอืมคีวามซบัซ้อน ซึ่งมคีวามแตกต่าง
จากการลงทุนหรอืใชบ้รกิารผลิตภณัฑ์ในตลาดทุนทัว่ไป โดยกองทุนน้ีมหีลกัเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซ้อน ผูล้งทุนควร
ศกึษาใหเ้ขา้ใจก่อนลงทุน 

• กองทุนจะไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยตลอดอายุโครงการประมาณ 1 ปี จงึเหมาะกบัเงนิลงทุน
ทีไ่ม่ตอ้งการสภาพคลอ่ง ผูล้งทุนจะไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ลอดอายุกองทุน  

• กองทุนมกีารลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกรายใดรายหนึ่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ส่งผลใหก้องทุนมคีวาม
เสีย่งทีเ่กดิจากการผดินัดช าระหนี้เงนิต้นและดอกเบี้ยของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) มากกว่าการลงทุนในกองทุนอื่น ๆ ที่มกีาร
ลงทุนกระจายการลงทุนในผูอ้อกตราสารทีห่ลากหลายกว่า 

• ในช่วงประมาณ 6 เดอืนแรกของอายุโครงการ กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุน  ในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ทีเ่ป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ทีม่หีลกัทรพัย์อ้างองิ (Underlying) เป็นตะกรา้หลกัทรพัย ์
(basket) ที่ประกอบด้วยหุ้นของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตัง้แต่ 1 ตวัขึ้นไป ดงันัน้ จงึมีความเสี่ยงที่เกดิจากการ
คาดการณ์ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์อา้งองิ ท าใหอ้าจไดร้บัผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั หรอือาจท าใหเ้กดิการขาดทุน
บางส่วนหรอืทัง้หมดได ้

• ในกรณีที่ Structured Note ทีก่องทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนก าหนดทัง้หมด และ/หรอืครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รบัมอบเป็น
เงนิสดและ/หรอืทรพัย์สนิใดทีเ่ทยีบเท่าเงนิสดจาก Structured Note ทัง้หมดทีก่องทุนลงทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนและเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการซึ่งจะส่งผลให้
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัอาจท าใหเ้กดิการขาดทุนบางส่วน 

• ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก าหนดอายุ และกองทุนได้รับมอบเป็นหลักทรพัย์อ้างอิง (underlying) จาก 
Structured Note ใด ๆ กองทุนจะไดร้บัหลกัทรพัยด์งักล่าวทีร่าคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ซึ่งเป็นราคาทีสู่งกว่าราคาตลาด ณ ขณะ
ไถ่ถอน จงึมคีวามเสี่ยงทีร่าคาจะไม่ปรบัตวัขึ้นไปมากกว่าหรอืเท่ากบัต้นทุนของหุ้นที่กองทุนไดร้บั จงึอาจท าให้เกดิการขาดทุน
บางส่วนหรอืทัง้หมดได ้(worst-case scenario) 

8. กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

9.   ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

• ไม่ม ีเนื่องจากอตัราผลตอบแทนของกองทุนจะขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้น
ส าหรบักองทุนน้ีโดยเฉพาะ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง และหรอืปรบัปรุงขอ้มลูของตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

10.  ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินลงทุนของ
กองทุน และผลขาดสูงสุดของกองทุน (Worst case scenario)  

• กองทุนอาจมกีารลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หากราคาหลกัทรพัย์อ้างอิงมคีวามผนัผวน
มาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจท าให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม การขาดทุน
ดงักล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV อาทิเช่น กรณีที่ตราสารที่มมีสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทุกตวัที่ลงทุน 
เกิด Knock-In Event ขึ้น แล้วราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในตะกร้าหลักทรพัย์ ปิดต ่ากว่าระดบั
ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price Level) และกองทุนไดร้บัเป็นหุ้นอ้างองิตวัทีม่ผีลการด าเนินงานต ่าที่สุดในตะกรา้หลกัทรพัย์ที่ราคาใช้
สทิธิ (Strike Price) มาบรหิาร หากในขณะนัน้ตลาดมีความผนัผวนอาจท าให้ราคาหลักทรพัย์ดงักล่าวลดลงอาจท าให้ผู้ลงทุน
ขาดทุนได ้
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• แตอ่ย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะศกึษาวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการท าธุรกรรมดงักล่าวใหท้นัเหตุการณ์ โดยจะ
ค านวณอตัราส่วนในการลงทุนทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการลงทุน 

11. การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 11.1 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

• IPO  : ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นช่วง IPO ระหว่าง วนัที ่7 - 22 มนีาคม 2566 ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการ 
ถงึเวลา 15.30 น.  

• หลงั IPO : ไม่ม ีเน่ืองจากเป็นกองทุนทีเ่ปิดเสนอขายครัง้เดยีว 
ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็น     
วนัท าการถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2777-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์1327 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ทัง้นี้ ในช่วง IPO ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได ้
โดยสามารถด าเนินการได้จนถงึวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริ์น หา้ม
ขายผูล้งทุนรายย่อย” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางได ้ภายใน 2 วนัท าการนับแตว่นัทีท่ีร่ะบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพล็กซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริ์น หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอื
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที ่    
ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

• การสงวนสทิธไิมข่ายหน่วยลงทุน 
• ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความ
เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษี หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบกอ่นด าเนินการ 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง
ทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา ซึ่งอาจท าใหบ้รษิทัจดัการ
และ/หรอืกองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

11.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะไม่เปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติภายหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิดงันี้  

1. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิในระหว่างอายุกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีร่บัซื้อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการและหรอืช่องทางอื่นทีเ่หมาะสม 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะพิจารณาจ านวนเงนิรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิจากดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) ที่
กองทุนได้รบัจากการลงทุนใน Structured Note และหรอืเงนิต้นที่ได้รบัคืนจากการไถ่ถอน Structured Note ก่อนครบ
ก าหนดอายุตราสารและหรอืเมื่อครบก าหนดอายุตราสาร และหรอืเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้อ้างองิทีไ่ดร้บัมอบ และ
หรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ไดร้บัจากหุ้นและหรอืตราสารหรอืทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุนหรอืมไีว ้หลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารอง
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี 

2. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเพื่อด าเนินการเลิกกองทุน เมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุเอาไวใ้นรายละเอียดโครงการ หวัข้อ “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” และหรือในส่วนข้อผูกพนั 
หวัขอ้ “การเลกิกองทุนรวม” 

(ก) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนก าหนดทัง้หมด และหรอืครบอายุตราสารโดยกองทุนได้รบั
มอบเป็นเงนิสดและหรอืทรพัย์สนิอื่นใดทีเ่ทยีบเท่าเงนิสดจาก Structured Note ทัง้หมดทีก่องทุนลงทุน บรษิทัจดัการจะ
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ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนและเลกิกองทุนก่อนครบก าหนด
อายุโครงการ 

(ข) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก าหนดอายุตราสาร และกองทุนได้รบัมอบเป็นหุ้นอ้างอิง (underlying 
stock) จาก Structured Note ใด ๆ ทีก่องทุนลงทุน บรษิทัจดัการจะบรหิารจดัการหุน้อ้างองิทีไ่ดร้บัมอบมาดงักล่าวต่อไป 
โดยอาจพจิารณาจ าหน่ายหลกัทรพัยด์งักล่าวออกบางส่วนหรอืทัง้หมด ตลอดจนทรพัย์สนิอื่น ๆ ทีก่องทุนลงทุน ตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนจ าหน่ายหุ้นอ้างอิง ตลอดจนทรพัย์สนิอื่น ๆ ทัง้หมดก่อนครบก าหนดอายุ
โครงการ บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนและเลกิกองทุน
ก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

(ค) เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

ทัง้นี้ ระยะเวลา จ านวนเงนิ และ/หรอืรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามขอ้ 1 และขอ้ 
2 ขา้งตน้จะเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
ในกรณีวนัที่ก าหนดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินัน้ตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทจัดการ หรือเป็นวนัที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวนัท าการถัดไป ทัง้นี้  บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดวนัเวลาขา้งตน้ โดยค านึงประโยชน์ของลูกคา้และกองทุนราวเป็นส าคญั 
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 

โดยบริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิดงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี ่    
ตราสารรฐัระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรอืกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนั (กองทุนปลายทาง) 
ทัง้จ านวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้
อนึ่ง ในกรณีที่ค าสัง่ขายคนืใดๆที่จะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ลดลง
เหลอืน้อยกว่า 100 หน่วย บรษิัทจดัการสงวนสทิธิทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจก าหนดวธิกีารช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิพิม่เตมิในอนาคต โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกบัผู้ลงทุนด้วยวธิีที่แตกต่างกนั ตามช่องทางการ  
ซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ยกเวน้กรณี
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิัทจดัการจะประกาศแจ้งใหท้ราบโดย
พลนั 
ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะน าเงนิค่า       
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ (PRINCIPAL 
TREASURY) หรอืกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั (กองทุนปลายทาง) ทัง้จ านวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
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จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่
ลงทุน  (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัท
จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายคนื
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิหรอืโดยใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่งภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

11.3 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะไม่เปิดรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการมายงั
กองทุนรวมนี้ (หรอืในกรณีทีก่องทุนรวมนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ไดใ้นช่วงระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก รวมทัง้ขอสงวนสทิธิที่
จะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ (หรอืในกรณีทีก่องทุนรวมนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ณ 
วนัครบก าหนดอายุโครงการออกไปยงักองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการตามแต่ที่บรษิทัจดัการจะก าหนดต่อไป 
หรอืตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหวัขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” เวน้แต่บรษิทัจดัการจะก าหนดหรอือนุญาตเป็นอย่างอื่น 
• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการไดต้ามเงื่อนไขการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดต้ามเงื่อนไขการขายคนื
หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

 ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

12.  การเลือ่นก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
12.1 บรษิทัจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้

แลว้ได ้เฉพาะในกรณทีีก่าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้  
(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณี ทีเ่ขา้เหตุใดเหตุหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ ทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ 
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(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที ่บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้งโดยมมีลูค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถู่กตอ้ง 
และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

12.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 12.1 ให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
เวน้แตไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 12.1 (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 12.1 (2) 
ใหส้ านักงานโดยพลนั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

13. การไม่ขายหรอืไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แลว้ 

1. บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ ที่รบัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว ้ในโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้  
(1)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอื เป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้  
(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ  
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิ โดยบุคคลผูม้อีานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(2) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั

เนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การ
จดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าได ้ไม่เกนิ 3 วนัทาการ 

(3)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวมตามเงื่อนไขในขอ้ผกูพนั 
2. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1. และบรษิทัจดัการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้ 
(1) แจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน 

หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(2) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนัดว้ย 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนเปิดนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 1.(2) เกนิ 1 วนัท าการ ให้บรษิัทจดัการด าเนินการดงันี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื 
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ 
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วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

(ข) แจ้งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซื้อคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย หรอืไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืกไ็ด ้

3. บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมมีูลค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้
ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรอืราคาที่ถูกต้อง และ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปทราบถึงการ
หยดุรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

4. กรณีทีว่นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตรงกบัวนัทีส่ านักงาน ไดป้ระกาศก าหนดให้เป็นวนัหยุดท าการของบรษิัทจดัการ
เป็นกรณีพเิศษ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนส าหรบัวนัดงักล่าว และจะประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยุดท าการเป็นกรณีพเิศษนัน้ โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ท าการของบรษิัท
จดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอื ประกาศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

14. การหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิัทจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั  

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอียด วธิีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อและ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืถาวร ตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ และแจง้ส านักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับ
จากวนัทีห่ยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการ
จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

15 ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ Website: www.principal.th 

• อย่างไรกต็ามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ใหบ้รษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน 
อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทาง
ดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

ศึกษารายละเอียดวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องเพิม่เติมในภาคผนวก 3 แนบท้าย 
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ระดบัความเส่ียงของกองทุน : 

กองทุนมคีวามเส่ียงระดบั 6  

 
2. ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk): 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยอ์นัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถใน 
การท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อราคาซื้อ/ขาย อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ที่ลงทุน โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออกเพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูข่าวสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกอย่างใกล้ชดิและสม ่าเสมอ หากมกีารเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรอื
ฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกอย่างมนัียส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
 บรษิัทจดัการจะพจิารณาคดัเลือกหลกัทรพัย์ที่ลงทุน โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออก 
เพื่ อประกอบการตัดสินใจลงทุน  และติดตามข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกอย่างใกล้ชิดและสม ่ าเสมอ หากมีการ 
 เปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงนิของบริษัทผู้ออกอย่างมีนัยส าคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรบัเปลี่ยนแผนการ 
 ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรอืผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอตัราดอกเบี้ย 
ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้หรอืตราสารหนี้ เป็นต้น 
ซึง่ส่งผลใหร้าคาตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดัการจะพจิารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
ค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุน 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีก่องทุนลงทุนมี
สภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :   
บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบั
การพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคานึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5.  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่มผีลใหร้าคาของตรา
สารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิทัจดัการจะวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องใน
ระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแตล่ะกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ 

6. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 
ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้นี้หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทนี้ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวเิคราะห์และประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะ
เศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารทีก่องทุนจะ
พจิารณาลงทุน และบรษิัทจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและ
ความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิัทจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

7.  ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารท่ีมลีกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพนัธ ์: 
การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มคีวามเสีย่งทีส่ าคญันอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป ดงันี้ 

- ความเส่ียงท่ีเกิดจากทิศทางของสินทรพัยอ้์างอิงไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ และอาจท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รบัไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงั  
แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
บรษิทัจะพจิารณาทศิทางของสนิทรพัย์อา้งองิ โดยศกึษาจากขอ้มลูตลาดแต่ละช่วงเวลา และ/หรอืแต่ละสถานการณ์ รวมถงึปัจจยัต่าง ๆ ที่
ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดชันี/สินทรพัย์อ้างองิ ก่อนที่จะมีการลงทุน และตลอดระยะเวลาการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน 

- ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่งของตราสาร  
เป็นความเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งอาจส่งผลกองทุนไม่สามารถขายตราสาร
ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได ้ในระยะเวลา และ/หรอืราคาที่เหมาะสม หรอืในกรณีทีส่ญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมเีงื่อนที่
อาจได้รบัหลกัทรพัย์อ้างองิ อาจส่งผลใหต้้องถอืครองหลกัทรพัย์ต่อไปหลงัจากครบสญัญาของตราสาร และกองทุนอาจไม่สามารถขายใน
ระยะเวลา และ/หรอืราคาทีเ่หมาะสม 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีส่ามารถขายคนืใหก้บัผูอ้อกได ้แต่อาจมขีอ้จ ากดัในการ
โอนเปลี่ยนมือ จึงท าให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อย่างไรก็ดี กองทุนนี้ไม่เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนก่อน
ครบรอบระยะเวลาการลงทุน แต่จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ หากเกดิเหตุการณ์ไดร้บัหลกัทรพัย์
อา้งองิ บรษิทัจดัการจะเฝ้าตดิตามการเคลื่อนไหวราคาอย่างใกลช้ดิ เพื่อบรหิารจดัการหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัมาเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อผูล้งทุน 

- ความเส่ียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage risk)  
การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงอาจใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าการลงทุนในสนิทรพัยอ์้างองิ (Underlying) โดยตรง 
ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาของการลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงอาจมอีตัราการแกว่งตวัเป็นรอ้ยละมากกว่าราคาสนิทรพัย์
อา้งองิ (Underlying) และอาจท าใหผู้ถ้อืตราสารมกี าไรหรอืขาดทุนในอตัราทีส่งูกว่าการลงทุนในสนิทรพัยอ์า้งองิ (Underlying) โดยตรง 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
กองทุนจะทาการพจิารณาและวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของหุน้กู้อนุพนัธ์นัน้ๆ ก่อนที่จะเขา้
ซื้อ รวมถงึทาการตดิตามปัจจยัดงักล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดการลงทุน 
 ผลกระทบทางลบจากการลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
• ตราสารที่กองทุนลงทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นเครดติของผู้ออกตราสาร ซึ่งเกดิขึ้นจากการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบรษิัท    

ผูอ้อกตราสาร รวมทัง้ความสามารถในการจ่ายคนืเงนิต้นและดอกเบี้ย อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจลดความเสีย่งดงักล่าวโดยจะลงทุนใน
ตราสารทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิ และ/หรอื ธนาคารพาณิชย์ไทยหรอืต่างประเทศ ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
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• ตราสารที่กองทุนลงทุนอาจมคีวามเสี่ยงจากสนิทรพัย์อ้างอิง ซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้กองทุนต้องไถ่ถอนตราสารก่อน
ก าหนดจากเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัทีท่ าใหก้องทุนจะไม่ไดร้บัคนืเงนิตน้ของการลงทุนในตราสารนัน้เตม็จ านวน แต่จะ
ไดร้บัเป็นมลูค่าชดเชยตามวธิกีารค านวณและมลูคา่ตลาดในขณะนัน้  
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมุ่งลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และบริษัทจัดการจะท าการศึกษาและวิเคราะห์เครดิต คุณภาพ หรือ
ความสามารถในการช าระหนี้ของสนิทรพัยอ์า้งองิก่อนการลงทุน 

อย่างไรกต็าม ความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บรษิัทจดัการได้ติดตามวเิคราะห์ปัจจยัที่จะมี
ผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ตลอดจนเลอืกลงทุนในบรษิทัทีไ่ดว้เิคราะห์แลว้ว่ามปัีจจยัพื้นฐานด ีรวมทัง้
ทาการกระจายความเสีย่งจากการลงทุน 
ทัง้นี้ แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวขา้งตน้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการ 
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กองทุนมีเคร่ืองมอืการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 
1. การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหา

ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 
การก าหนดวธิกีารค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัยส์นิทีก่องทุนรวม มกีารลงทุนโดยมนียัส าคญัต่อมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน
รวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรอืไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ บลจ. สามารถใชว้ธิกีารค านวณมลูค่า หน่วยลงทุนโดยบนัทกึมลูค่าทรพัยส์นิดงักล่าวเป็น 0 และใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี
ชื่อ อยู่ในทะเบยีน ณ วนัทีไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ดงักล่าวเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิภายหลงัจาก ทีส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ได ้

2. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) 
โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วนัท าการ  
เว้นแต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ไดด้้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 
(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่า

จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอัน
เนื่องมาจาก การที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
สว่นบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎขอ้เทจ็จรงิซึ่งบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดย
สุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถอืหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 

ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มกี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ให้พจิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกัน 
ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิ
คงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

 
 
 

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งของกองทุนรวม 
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1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 บรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานตา่งๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณา
จดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อนิเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลใหใ้นรูปแบบข้อมูลทาง
อเิลก็ทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร้บัข้อมูลเกี่ยวกบักองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผู้ถอืหน่วยลงทุน
สามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

2. เงือ่นไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว มผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงราย
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรอือนุมตัเิหน็ชอบ ยกเวน้หรอืผ่อนผนัใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นใด 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ 
1. หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการโอนให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

2. หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการโอนใหแ้ก่บุคคลทีท่ีม่ไิดม้สีญัชาตไิทย หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย รวมถงึ นิตบิุคคล บรษิทั 
หา้งหุน้ส่วน ทีม่ไิดจ้ดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายไทย 

3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บรษิัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ท าให้กองทุน และ/หรือ บริษัทจดัการมีหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Common Reporting 
Standard (CRS) รวมถงึกฎหมายอื่นใดในท านองเดยีวกนั 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

• ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใช้สทิธอิอกเสยีงของบรษิัทจดัการไดท้ี่เวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น  

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

สิทธิและขอ้จ ากดัของผู้ถอืหน่วยลงทนุ 

http://www.bcap.co.th/
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6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งขอ้รอ้งเรยีนไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีฝ่่ายก ากบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

• ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวงทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

• ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

9. ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

• ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกบับัญชขีองบุคคลที่อยู่ในบังคบัต้องเสียภาษี
ใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิน่ที่
อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศก าลัง
ด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาติอเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตาม
หลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมรกิา และ
รวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณ ีคอื 
(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัย์สนิทางการเงนิใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางอ้อมใน
ทรพัย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ        
นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย  
ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กับ
กองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอื
ยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/
หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จงึเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผูดู้แล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 
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(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
ก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ
สหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นต้น) ที่มอียู่ใน
บญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรอืพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถงึ
น าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการ
ด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  
(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้

ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หาก

มกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 
การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมิ
ให้บรษิัทจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะท าให้
กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏิบัตบิรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการ
เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด) เท่านัน้  
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทั
จดัการ (รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไป
ยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

10. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรือเพื่อประโยชน์กบั 

• พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรอืผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือที่ประเทศ
สหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

• นิตบิุคคล รวมถงึบรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึงสาขาของนิตบิุคคล
ดงักลา่ว 

• หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัข้อมูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงนิเกี่ยวกับหน่วยลงทุน

ดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรอืผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการ
ดงักล่าว 

• กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าว ตาม Bullet 1-4 บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรอืระงบัการสัง่ซื้อ การ
จดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
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11. ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

• บรษิัทจดัการ อาจมคีวามจ าเป็นทีต่้องเปิดเผยขอ้มูลผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับรษิัทหลกัทรพัย์และ/หรอืบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอา้งองิการปฏบิตัติามกฎหมายของต่างประเทศ 

• ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 
บรษิัทจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

• การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 
1. บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้บรกิารของบุคคล

ดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลักปฏิบัติในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่
บรษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2.  ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม 1 บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
ผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลา
หกเดอืนดว้ย 
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ข้อมูลเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทนุรวม 

1.  รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจเูลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานกรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• คุณอุเดย ์จายาราม    กรรมการ 
• คุณจมุพล สายมาลา    กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2.  รายช่ือผู้บริหาร  

• นายจุมพล สายมาลา                   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• นางสาวแบรนดา ช ู                    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• นายศุภกร ตุลยธญั                    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• นายตอ่ อนิทววิฒัน์                    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• นางปาจรยี ์บณุยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและกองทุนสว่นบุคคล 
• นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั    รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• นายวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์            ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• นางวนิดา ดวงพตัรา                  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 
• นายรฐัภมู ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• นางสาวสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์สายงานพฒันาธุรกจิ 
• นางสาวจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

3.  จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566) 

• กองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 
• มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 66,131,146,607.12 บาท 

4.  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณวศิณุ  รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวรียทุธ หล์ลีะเมยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณุยนุช บญุยรตัพนัธุ์  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปัญชรสัมิ ์สวีราภรณ์สกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ  ผูจ้ดัการกองทุน 
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5. รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
ช่ือ - สกลุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA - ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
และการเงนิระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ 
สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคม
วทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก 
Washington State University 

- ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการ
ลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 
พรนิซเิพลิ จ ากดั 

- Executive Director – Head of Asset 
Allocation & Fund of Funds, บรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย ์
จ ากดั 

- Assistant Vice President - ตราสารทุน
ต่างประเทศ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน วรรณ จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน - การลงทุนตราสารหนี้
ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมภิาคอาเซยีน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน อเบอรด์นี สแตนดารด์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

- นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยทุธ์
เศรษฐศาสตรม์หภาค, บรษิทัหลกัทรพัย ์
ทสิโก ้จ ากดั 

ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
(CIO) 

คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ - ปรญิญาโท Master of Financial 
Engineering, University of 
Hawaii at Manoa, USA, 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่ 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
สนิทรพัย์ผสม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บลจ. ไทย
พาณิชย ์จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน อทีเีอฟ บลจ. บางกอก
แคปปิตอล จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บลจ. ไทย
พาณิชย ์จ ากดั 

- เจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง บลจ. ไทย
พาณิชย ์จ ากดั 

- เจา้หน้าทีล่งทุนตราสารหนี้ บรษิทั 
เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั มหาชน 

ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการ
ลงทุนสนิทรพัยผ์สม 

คุณปัญชรสัมิ ์สวีราภรณ์
สกุล, CFA 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขา
การเงนิ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
สนิทรพัย์ผสม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล บรษิทั ท ีซ ีท ี
จ ากดั 

- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุน
ต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน-ผูจ้ดัการกองทุน
อาวุโส ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ากดั 
(มหาชน) 

- เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายจดัสรรสนิทรพัยแ์ละ
กลยุทธ์การลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการ
ลงทุนสนิทรพัยผ์สม 
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2777-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์1327 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 7. นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

 8. ผู้ดแูลผลประโยชน์  

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ย 

12.  รายช่ือผู้สอบบญัชี 
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาววนัด ีเอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท ์
ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18(A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
หรอืบคุคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ 
ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุน 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

อตัราสวนการลงทุน 
อตัราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญารายใดรายหน่ึง (Single Entity Limit) 
- การลงทุนในตราสารภาครฐัไทย  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

- การลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ลงทุนไม่เกนิ 20% 

- การลงทุนในตราสารหนี้ หรอืตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ไทย หรอืสาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิธพ.ในประเทศไทย 

ลงทุนไม่เกนิ 20% 

- การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET (แต่ไม่รวมถึงบรษิัทที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน) 

- ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขาย 
SET (แต่ไม่รวมถึงบรษิัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหุ้น
ออกจากการซื้อขายใน SET) 

- การท าธุรกรรม reverse repo,  
- การท า OTC Derivatives  

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

- การลงทุนใน SIP รวมกนัไม่เกนิ 5% 

อตัราส่วนกรลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

- การลงทุนในทรพัยส์นิของกลุ่มกจิการใดกลุ่มกจิการหนึ่ง ลงทุนไม่เกนิ 25% 

อตัราส่วนกรลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน ของ
ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน 
บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์และบรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

ลงทุนไม่เกนิ 45% 

- การเขา้ท าธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) ลงทุนไม่เกนิ 25% 

- การเขา้ท าธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ลงทุนไม่เกนิ 25% 

- Total SIP  รวมกนัไม่เกนิ 15% 

- สญัญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) 
- การเขา้ท าธุรกรรม Derivatives ทีม่ใิชเ่พื่อการลดความเสีย่ง (Non Hedging) 
กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

 
Global 

Exposure 
Limit 

 
จ ากดั Net Exposure ทีเ่กดิ
จากการลงทุนใน derivatives 
โดยมลูค่าความเสยีหาย
สงูสุด (value-at-risk : VaR) 
ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้  
(1) absolute VaR < 20% ของ 

NAV  
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อตัราส่วนการลงทุน 
อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนไดส่้วนเสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 
- หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ลงทุนน้อยกว่า 25% 
- ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง 

ลงทุนไม่เกนิ 1. 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (Financial Liability) ของผูอ้อก
สารรายนัน้ 

2. กรณีทีเ่ป็นตราสารทีอ่อกใหม่และม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า
ทีส่ามารถลงทุน (Investment Grade) หรอืไม่ม ีCredit Rating ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการายเดยีวกนัรวมกนัไม่
เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย
ครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลักทรพัย์ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance 
Program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง 
การลงทุนของกองทุน” 
ศึกษารายละเอียดเกีย่วกบัอตัราส่วนการลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
รวม 

อตัราตามโครงการ  อตัราท่ีเกบ็จริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ
การได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 ต่อปีของ NAV 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ 
NAV 

1.07 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ 
NAV 

0.107 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ 
NAV 

0.0321 

o ค่าใชจ่้ายในการจดัใหม้ผีูป้ระกนั ไมม่ ี
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปีของ NAV 
o การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปีของ NAV 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีป่ระมาณการไม่ได ้  
o ค่าธรรมเนียมผูต้รวจสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกินร้อยละ 6.22 ต่อปีของ NAV 
ค่าใช่จ่ายในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 
NAV หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้หมด ทัง้นี้  มูลค่าหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม      
ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีค่ านวณ 

หมายเหตุ :  
- ในระยะเวลาประมาณ 6 เดอืนแรก นับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ถงึวนัที่หลกัทรพัยป์ระเภท structure note ครบอายุทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่เรยีกเก็บจรงิแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็น
กองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัที่ถูกเรยีกเกบ็ และจะเรยีกเกบ็จากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 
วนันับจากวนัที่จดทะเบยีนกองทุน และหลงัจากนัน้กรณีที่ไม่เกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุนภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน นับจากวนัที่
จดทะเบยีนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ถงึวนัที่หลกัทรพัย์ประเภท structure note ครบอายุทัง้หมด บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- ในระยะเวลาประมาณ 6 เดอืนแรก นับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ถงึวนัทีห่ลกัทรพัยป์ระเภท structure note ครบอายุทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนในอตัราที่เรยีกเกบ็จรงิแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของมลูค่าทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็น
กองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัที่ถูกเรยีกเกบ็ และจะเรยีกเกบ็จากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 
วนันับจากวนัที่จดทะเบยีนกองทุน และหลงัจากนัน้กรณีที่ไม่เกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุนภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน นับจากวนัที่
จดทะเบียนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ถงึวนัที่หลกัทรพัย์ประเภท structure note ครบอายุทัง้หมด บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนแรก นับจากวนัที่จดทะเบียนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ถึงวนัที่หลกัทรพัย์ประเภท structure note ครบอายุ
ทัง้หมด ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะเรยีกเกบ็ในอตัราทีเ่รยีกเกบ็จรงิแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของมลูค่าทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น
กองทุนรวม และหลงัจากนัน้กรณีที่ไม่เกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุนภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัย์สนิ
เป็นกองทุนรวม ถึงวนัที่หลกัทรพัย์ประเภท structure note ครบอายุทัง้หมด จะเรยีกเก็บในอตัราไม่เกินไม่เกินรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ  
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุน 0.8025 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07  ของมลูคา่หน่วยลงทุน ยกเวน้ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่าใชจ้า่ยในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขาย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนยีมในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย
ทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให ้   
ผูล้งทนุทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัผูล้งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน 
หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ จะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกวา่ 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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ภาคผนวก 1 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มี 

1.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช ้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ี่สนใจจะลงทุน 
และบรษิัทจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม คู่มอืผูล้งทุน (ถา้ม)ี ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ   
ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ     
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน       
ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้    
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนาม
ของนติบิุคคล 
ทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ ภ.พ.20  
ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  
ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  
บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แลว้แต่กรณี 
บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 
1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 
ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ส ัง่ซื้อสามารถ  
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ท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน    
บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี)       
ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ใหน้ าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  บรษิัทจดัการอาจด าเนินการให้ม ี    
การหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระ
ราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน โดยช าระด้วยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หักบัญชีธนาคาร หรือวธิีการอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ยอมรบั  
ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรพัย์ชื่อบัญช ี

“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย” 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย 

จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ 
คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรปุขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระ
ค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก     
ผู้สัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ ผู้ส ัง่ซื้อ  
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณสีัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล คอมเพล็กซ์ รเีทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” ซึ่งเป็น
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กองทุนเปิดปลายทางภายใน  2 วนัท าการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หากวนัทีท่ี่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 
1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงิน          

ค่าซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว      
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้น หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อ หน่วยลงทุนของ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนนิการ 

1.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุนบริษัทจัดการขอ      
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  
1.4.1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณาตาม

วนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 
1.4.2.  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที ่      

บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริง บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทัจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บั
ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว   
ในกรณีทีว่นัใดวนัหนึ่ง ในช่วงระหว่างวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้ม
กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้
หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ต้นที่จ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผู้ส ัง่ซื้อ   
เป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะพิจารณาวธิีการตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็น    
ต้องแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั 

1.4.5. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม       
หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้ส ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  
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1.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้การอนุมตัิ

ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสดุลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  
(2) ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 300 ล้านบาทและบรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้

กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุตกิารจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรกได ้โดยบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมัติจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัที่แจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
เงนิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระ
ดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่า
จองซื้อจนครบถว้น 
เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งตน้ เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไมม่ดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่
ในกรณทีีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ     
ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการ
อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามทีบ่รษิัท
จดัการเหน็สมควร โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ตามที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ
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ขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อ
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่

สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobile application) (ถา้ม)ี 
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนสง่ค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มี
การส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หาก
ขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ไม่มี 

3. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมตั ิ

3.2.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
ม ี
หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ: 

บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะไม่เปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกตภิายหลังปิดการเสนอขายครัง้
แรก ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิดงันี้  

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินระหว่างอายุกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่รบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการและหรอืช่องทาง
อื่นที่เหมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาจ านวนเงนิรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิากดอกเบี้ยในอตัราคงที ่
(Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รบัจากการลงทุนใน Structured Note และหรอืเงนิต้นที่ได้รบัคืนจากการไถ่ถอน 
Structured Note ก่อนครบก าหนดอายุตราสารและหรอืเมื่อครบก าหนดอายุตราสาร และหรอืเงนิที่ได้รบัจากการ
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จ าหน่ายหุน้อ้างอิงที่ไดร้บัมอบ และหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัจากหุน้และหรอืตราสารหรอืทรพัย์สนิทีก่องทุน
ลงทุนหรอืมไีวห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี 

2. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเพื่อด าเนินการเลิกกองทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขการเลกิกองทุนตามทีร่ะบุเอาไวใ้นรายละเอียดโครงการ หวัข้อ “เงื่อนไข (อายุโครงการ)” และ
หรอืในส่วนขอ้ผกูพนั หวัขอ้ “การเลกิกองทุนรวม” 

(ก) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนก าหนดทัง้หมด และหรือครบอายุตราสารโดย
กองทุนไดร้บัมอบเป็นเงนิสดและหรอืทรพัยส์นิอื่นใดทีเ่ทยีบเท่าเงนิสดจาก Structured Note ทัง้หมดทีก่องทุน
ลงทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมตัิเพื่อคนืเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน
และเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

(ข) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก าหนดอายุตราสาร และกองทุนได้รับมอบเป็นหุ้นอ้างอิง 
(underlying stock) จาก Structured Note ใด ๆ ที่กองทุนลงทุน บริษัทจดัการจะบริหารจดัการหุ้นอ้างอิงที่
ได้รบัมอบมาดงักล่าวต่อไป โดยอาจพจิารณาจ าหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าวออกบางส่วนหรอืทัง้หมด ตลอดจน
ทรพัย์สินอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน ตามดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนจ าหน่ายหุ้นอ้างอิง 
ตลอดจนทรพัย์สนิอื่น ๆ ทัง้หมดก่อนครบก าหนดอายุโครงการ บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนและเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

(ค) เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการตามที่ระบุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะจดัให้มกีารรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัทิัง้หมดภายใน 5 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดอายุโครงการ 

ทัง้นี้ ระยะเวลา จ านวนเงนิ และ/หรอืรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามข้อ 1 
และขอ้ 2 ขา้งตน้จะเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีวนัทีก่ าหนดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ตรงกบัวนัหยุดท าการของบรษิทัจดัการ หรอืเป็นวนัทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสัง่ให้บรษิัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิัท
จดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินวนัท าการถดัไป  

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิบัผูล้งทุนดว้ยวธิทีีแ่ตกต่างกนั ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให ้    
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืประกาศทางเว็บไซด์ของบรษิัท
จัดการ ทัง้นี้  ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว       
บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั  

3. บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุน
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะตอ้งถูกหกัดว้ย
ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กดิขึ้นจรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะน าเงนิค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ 
(PRINCIPAL TREASURY) หรอืกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนั (กองทุนปลายทาง) ทัง้จ านวน เวน้
แต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั ภายใน 5 
วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจก าหนดวธิกีารช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเพิม่เติมในอนาคต โดยถือว่าได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
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บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิบัผูล้งทุนด้วยวธิีที่แตกต่างกนั ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และ
เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ 
ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิัทจดัการจะประกาศ
แจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

4. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้  
5. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดย
จะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขาย
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

6. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนั    
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง หรอืภายใน 5 วนัท าการ 
นับตัง้แต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระ
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยบรษิทั
จดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

3.2.2. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และ/หรอืเมื่อครบก าหนดอายุ
โครงการ 

3.2.3 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม มี 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท
จดัการเป็นอย่างอื่น 

3.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณสีบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณกีารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อ
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่
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ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะไม่เปิดรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ ทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปิดใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการมายงักองทุนรวมนี้ (หรอืในกรณีทีก่องทุนรวมนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ไดใ้นช่วงระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรก รวมทัง้ขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปิดให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
(หรอืในกรณีที่กองทุนรวมนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ณ วนัครบกาหนดอายุโครงการออกไปยงักองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการตามแต่ทีบ่รษิทัจดัการจะกาหนดต่อไป หรอืตามรายละเอยีดทีร่ะบุในหวัขอ้ “การรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน” เวน้แตบ่รษิทัจดัการจะกาหนดหรอือนุญาตเป็นอย่างอื่น 
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ภาคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  
บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุน
ภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่
ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน           
ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีาร

รบัโอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได)้  

1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอ้างองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรอื P/N ดงักล่าว

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้ 
2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2.1.2  ธนาคารออมสนิ 
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
2.1.8  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
ทัง้นี้  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ derivatives 

ตามทีร่ะบุในสว่นที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิที่สามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. 
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ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้น
หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอาย ุเมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ออก SN 
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 
2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฎในระบบขอ้มูลที่

น่าเชื่อถอืได ้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัสิากล และ บลจ.ต้องด าเนินการจดัให้มี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.5.1 ใหผู้้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ช้

ในการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบข้อมูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าวให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียส าคญัให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่
เป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property : ไม่ลงทุน 
 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์
1.2  บรษิทัเงนิทุน 
1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
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1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.5  บรษิทัประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงนิที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่    
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit 

Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดงันี้ 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกนิ 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอืที่มขี้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA) หรอื TSFC 
4.2  หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แตเ่ขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า

ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนั
แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทัง้นี้  ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นค่าซื้อหลักทรพัย์หรือตราสารตาม 
Reverse Repo  
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4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  
4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ

ต้องเรียกให้คู่ส ัญญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า 
Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอน
มาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่
ซื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1   เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ          
ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่ เกิน 5      
ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้
ในสญัญาซึ่งไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แล้ว บรษิทั
จดัการจะไมด่ าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก Reverse Repo จนถึงวนัที่มีการ

ค านวณ 
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี

อยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขี้อตกลงก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สนิที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมที่เกิดจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6  discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 
1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว

กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกิจหรอืด าเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย 
1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 
3.1  ด าเนินการให้มกีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผู้ยมืเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงันี้  
3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 
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3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศกูุก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 
หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ ไม่เกนิ 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง

เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
3.1.7  หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  
3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุน

ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดย วธิอีื่นซึ่งจะมผีล
ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณทีีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 
3.5.2.3.1  มี issue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4  reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใชส้ญัญาที่มลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและให้ยมื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 49 

1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 
ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 
2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง

ชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรอืผู้ค้า 
derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณ ีunderlying เป็นดชันี  
ในกรณทีี ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั

ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราที่ก าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าที่ไดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
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3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(future price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 
บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง       
การลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวข้อง

กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ
เสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation ทุกรายการ 
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสนิทรพัย์
อา้งองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิโดยผูข้ายประกนัความ
เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 51 

สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไมเ่กดิ credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนตา่งประเทศ : ไมม่ ี

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 
ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

 2.3 กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบัต่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit 
rating 

ไม่เกนิ 15% 

3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ไม่เกนิ 20% 
4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

4.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
4.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

Filing  
4.2.3  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 4.2.1 หรอื 4.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี้ 
4.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
4.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย  
4.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 20% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
4.2.3.9  บล. 

4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
5 ทรพัยส์นิดงันี้ 

5.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายใน SET  (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อก
ตราสารอยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET) 

5.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึง่หุน้ของบรษิทั
ดงักลา่วซื้อขาย SET (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET) 

5.3 หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
5.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

5.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายไทย (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร 
Basel III 

5.4.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.4.2.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย

หลกัทรพัยต์่างประเทศ 
5.4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 
5.4.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  ≤ 397 วัน    

นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 
6.4.2.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคล
ดงันี้ 
5.4.2.3.1  บุคคลตามขอ้ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.2.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 
5.4.2.3.3  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

บุคคลตามขอ้ 5.4.3.3.1 –5.4.3.3.2 
5.4.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
5.5 DW  
5.6  reverse repo 
5.7 OTC Derivatives 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark +5% 
 

6 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนอืจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 5 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

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

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

-   อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 Reverse repo ไม่เกนิ 25% 
3 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
4 Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรพัย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนสาหรบักองทุน AI ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit)  

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

5 derivatives ดงันี้ 
 5.2  การเขา้ท าธุรกรรม 

derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูค่าความเสยีหาย
สงูสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้  

(1) absolute VaR < 20% ของ NAV  
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น” หมายความว่า การลงทุนในสญัญาซื้อขาย 
ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรอืการลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 
limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของบลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงนิ (financial liability)* ของ   
ผู้ออกตราสารรายนั ้น ตามที่ เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิที่
ออกใหม่ ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏใน         
งบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบั
มูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็ไดโ้ดยข้อมูลหนี้สนิ
ทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพรเ่ป็นการทัว่ไป  
และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สนิทางการเงนิตามที่เปิดเผยไว้ใน  
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน        
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออก   
รายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

โครงการ 
1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่ 

และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให้  บลจ. ลงทุน เพื่ อกองทุนภายใต้การจัดการของ       
บลจ. รายเดยีวกนัรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ  
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม  

1. – 9.) 
หมายเหตุ : *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standard 
(IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”   

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งรายงาน

ตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับ

แตว่นัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณตีามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 
(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน
ดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี และจะจดัส่ง
รายงานตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

 ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูล
ตาม (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้
แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 4   

(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนนี้ 
(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

(product limit) ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตามขอ้ 1 ใน
ส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็น
กองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได้ แล้วแต่
กรณี และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
นัน้ 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหุี้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสยีในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 
(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก

ส านักงาน 
(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุ้นของ

บรษิัทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัทนัน้จนถงึหรอื
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ตา่งประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) โดยให้
ด าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3  

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รบัอนุมัติให้จดัตัง้หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม 
ในกรณีที่อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้ว ให้จดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน 
อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”   

(2)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมยงัไมส่ามารถแก้ไขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิ
ในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด” 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิ อตัราส่วนการ
ลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถ
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แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้้ี 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาตามขอ้ (2) 

4.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 
(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ 

บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 
(3) กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
ในกรณทีีม่กีารลงทุนตามขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 
4. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้
บรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่ง
รายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผูถ้ือ
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ หรอืวธิีการอื่นๆ ตามที่บลจ.
ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1.1)  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวมหรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถึงประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส าคญั 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
จะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เติมกองทุนรวมนัน้
เพิม่เตมิ 
ทัง้นี้ ประเภทหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน และอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส านกังานก.ล.ต. และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 3 

1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
1.1. บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใชข้้อมูลล่าสุดที่ประกาศหรอืไดร้บัจากสถาบนั คู่สญัญา หรอืหน่วยงานอื่นใดที่ใช้อ้างอิงอย่างเป็น
ทางการ โดยบรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งทีม่าของขอ้มูลอ้างองิไดภ้ายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ถอืว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งสอดคล้องกบัประกาศของสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน หรอืส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมถึงที่จะ
ประกาศแกไ้ขหรอืประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 

1.2. บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ คนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  
(1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุน อย่างน้อยในวนัดงันี้ 
 (ก) ค านวณทุกสิน้วนัท าการก่อนวนัซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
 (ข) ค านวณทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
 (ค) ค านวณทุกสิน้วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  
 (ง) ค านวณทุกสิ้นวนัที่ปรากฎเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี

นัยส าคญั และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(2) ค านวณและประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน อย่างน้อยในวนัดงันี้ 
 (ก) ค านวณทุกสิน้วนัท าการก่อนวนัซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

(ข) ค านวณทุกสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงักล่างเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา และ
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่
ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระกาศก าหนด 

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิ
ประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
หนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่
ชกัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

1.3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลกัสากล  
(2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนยิมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วย

ลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการ
ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  

(4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็น
ตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนเปิด 
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1.4. กองทุนรวมใดที่มกีารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณและการประกาศ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต่อส านักงานก.ล.ต.ได ้

1.5. ในกรณดีงัตอ่ไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 1.2  
(1)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อขายคนืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ที่

ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักล่าว  
(2)  กรณทีีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตามระยะเวลาดงันี้  

(ก)  การค านวณมลูคา่และราคาตามขอ้ 1.2 (1) (2) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  
(ข)  การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ 1.2 (1) (2) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

เง่ือนไขพิเศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 1 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอื
ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุน
หลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  
2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์ที่

ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม หรอื  
2.2 มเีหตุการณ์ทีท่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบั

โอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อ

หรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 
ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วนัท าการ 

2. แหลง่ข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าได้
โดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผา่นทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

3. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่ง

สตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนั
ท าการนับแต่วนัที่พบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  
(1) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(2) มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้อวไม่ได้มสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่

อาจควบคุมได ้ 
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ในการณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มผีลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง  

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตัง้แต่วนัที่พบมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีม่ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป 
และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของมลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้นภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่า

มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิ้น เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่ง
รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักลา่วจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก)  มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  
(ข)  มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค)  สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขมูลคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุนที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีาร
แกไ้ขมลูคา่/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวธิีการใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรอืขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท า
การนับแตว่นัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้ส าเนารายงานการแก้ไข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบั
สว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด 
บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณทีีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย
ลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุน  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 60 

(2)  กรณรีาคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  
(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบั

ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่า
เท่ากบัส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชย
ราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคา
หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึหนึ่งรอ้ย
บาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิัท
จดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้  

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขราคาตาม
ขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น 
เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอม
เพลก็ซ์ รีเทิรน์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อยไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน  พรินซิเพิล 
จ ากดั 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนกองทุนรวมได้ท่ีบริษทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้       
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  http://www.sec.or.th/ 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ    
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้
จากบริษทัจดัการ 

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตาม      
ค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว 
ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการ
พิสูจน์เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนมหีน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษทัจดัการและหรอืผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
การฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย
ครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็น
ระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวนกองทุนรวม และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 
ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 
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