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• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกบัอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การ
ท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริต้ี เป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว เช่น ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตรา ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบ้ีย และความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการควบคุมอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน 
หรือข้อก าหนดอื่นๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน     
ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่า        
ผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริต้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริต้ีเม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสม
กบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลักษณะ
เดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 5 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 
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Principal Global Preferred Securities Fund  

(PRINCIPAL GPS)  

ประเภทโครงการ กองทุนผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
คอื Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน 
(Share Class) I Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจดัตัง้ตามเกณฑ์ 
UCITS โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบรหิาร
เงนิลงทุนโดย Spectrum Asset Management 

กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วย
ลงทุน (Share Class) I Acc USD กองทุนน้ีมุ่งลงทุนในตราสารบุริมสิทธ์ที่เป็นสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐั 
และตราสารหนี้ ซึ่งในขณะลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์ทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นหลกั ซึ่งบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
อเมรกิาและ/หรอืยุโรป 

กองทุนหลกัจะแสวงหามูลค่าเพิม่ในการลงทุนจากการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ รวมถงึการวิเคราะห์เครดิต 
กระบวนการลงทุนจะมกีารวเิคราะห์เชงิลกึ และการก าหนดกลยุทธ์น าไปสู่การสรา้งพอร์ตการลงทุน 

กองทุนหลักสามารถลงทุน REITs ซึ่ง REITs นัน้จะจดัตัง้ในรูปแบบกองทุน หรือมีลักษณะที่เป็น 
Partnership structure ที่ มี ผู้ ร่ วมลงทุ น จากหลายๆนั ก ลงทุ น  ซึ่ งมี ราย ได้จาก การบริห าร
อสังหาริมทรัพย์ และหรือ Mortgage loans โดย REITs ดังกล่าวจะต้องมีการซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัย์ และการลงทุนใน REITs ดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่อการไถ่ถอนเงนิของผูล้งทุน 

กองทุนหลกัอาจถอืครองสนิทรพัย์เพื่อสภาพคล่องเช่น เงนิฝากธนาคาร อย่างไรกต็ามกองทุนจะลงทุน
ในหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิองกองทุน 

โดยปกติกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรฐัเป็นหลัก ส าหรบัส่วนที่เป็นสกุลเงินอื่นที่ลงทุน 
กองทุนจะมกีารท าการป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุน (Hedging) กบัสกุลดอลล่าสหรฐั 

2. บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศไอร์แลนด์  โดยใชเ้งินสกุล
ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) เป็นสกุลเงนิที่ลงทุน ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรพัย์หรือ
ทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรฐัอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) (โดยจะลงทุนเป็นสกุล
เงินดอลล่าร์สหรฐัเป็นหลัก)เป็นต้น และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลกัในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไอร์แลนด์ และ/หรอืเปลี่ยนแปลงสกุลเงินใน
ภายหลัง  โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
เป็นส าคญั โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแล้ว   

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้  ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดย
ภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบันการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันการจดัอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมี
อนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( investment 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

5 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 
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grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

 

มูคค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า   : 50,000.00 บาท    

ชนิดผูล้งทุนสถาบัน  : 50,000,000.00 บาท  

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่15 มนีาคม 2561 

 

วนัที ่10 เมษายน 2561  
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1.  ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตัวขึ้นลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละราย
บรษิัท เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจ
ลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านึงถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เป็นความเสีย่งทีเ่กิดจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนได้ลงทุนไวไ้ด ้เนื่องจากกองทุน หรอืตราสารทีล่งทุน
ของกองทุนอาจมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่้องการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

Principal Global Investors (Ireland) Limited ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities 
Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk): 

เน่ืองจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของ
ประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง คา่เงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยั
เหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :   

กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของ
ประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

 4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร์ ในช่วงทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแข็ง 
กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบ่าทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจ
ได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิาร
ความเสีย่งจากดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี้ 

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่กองทุนอาจลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะใชก้ารวเิคราะห์
ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องของกองทุนหลกั 

1. ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk):   

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลใหมู้ลค่าของการลงทุนเพิม่ขึน้ หรอืลดลง โดยการลงทุนของกองทุนจะต้องท าตาม
กฎหมายในส่วนของการบรหิารอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งจะถูกควบคุมจากผูม้อี านาจทางกฎหมายอกีทหีนึ่ง อกีทัง้การตดัสนิใจลงทุนของ
กองทุนอาจจะไดก้ าไรหรอืขาดทุนกไ็ด ้ 

สนิทรพัย์ของกองทุนอาจจะใชส้กุลเงนิทีน่อกเหนือจากสกุลเงนิหลกัทีก่องทุนลงทุน และ การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
ระหว่างสกุลเงนิหลกัดงักล่าวกบัสกุลเงนิอื่นๆของสนิทรพัย์อาจท าให้มูลค่าสนิทรพัย์ของกองทุนลดลง ผูจ้ดัการดา้นกองทุนจะ
พยายามลดความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนน้ีโดยใช ้FDI (Foreign Derivative Instrument) ซึ่งเป็นเครื่องมอือนุพนัธ์อย่างหนึ่ง แต่
อย่างไรกต็าม ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าความพยายามทีจ่ะลดความเสีย่งดงักล่าวจะประสบความส าเรจ็ 

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk):   

มูลค่าของหน่วยลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากอตัราดอกเบี้ย เมื่ออตัราดอกเบี้ยลดลง  ราคาของตราสารหนี้และหลกัทรพัย์บุรมิสทิธิ ์
(Preferred Securities) จะเพิม่ขึน้ ในช่วงทีอ่ตัราดอกเบี้ยลดลง ผูอ้อกหลกัทรพัย์ดงักล่าวอาจจะใช ้option เพื่อทีจ่ะจ่ายเงนิต้นคนื
ก่อนทีจ่ะครบระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้เป็นการบงัคบักองทุนเพื่อลงทุนซ ้าในหลกัทรพัย์ทีใ่หผ้ลตอบแทนต ่ากว่า (prepayment risk)  ใน
ส่วนของหลกัทรพัย์บุรมิสทิธิ ์(Preferred Securities) ในสถานการณ์บางอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอาจท าใหผู้อ้อก
หลกัทรพัย์ไถ่ถอนหลกัทรพัย์นัน้เรว็กว่าทีก่ าหนดไว ้

เมื่ออตัราดอกเบี้ยเพิม่ขึน้ ราคาของตราสารหนี้และหลกัทรพัย์บุรมิสทิธิ ์(Preferred Securities) จะลดลง  อายุเฉลี่ยของหลกัทรพัย์
นัน้ๆอาจจะถูกขยายยาวขึน้เนื่องจากจะมกีารจ่ายเงินต้นคนืทีช่า้ลง ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเกดิขึน้กบัอตัราดอกเบี้ยทีต่ ่ากว่าตลาด เพิม่ดูเรชัน่
การถอืครองหลกัทรพัย์ และลดมูลค่าของหลกัทรพัย์ (extension risk)  

นอกจากนี้กองทุนอาจใชก้ารป้องกนัความเสีย่งและกลยุทธ์อื่นๆเพื่อที่จะลดความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย ซึ่งอาจ
ท าใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบเน่ืองจากมตี้นทุนทีสู่งขึน้  

3. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk):   

มูลค่าของตราสารหนี้และหลกัทรพัย์บุรมิสทิธิ ์(Preferred Securities) ซึ่งผูกพนักบักองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากเครดติ เช่น 
อนัดบัเครดติของผู้ออกหลกัทรพัย์และระยะเวลาการถอืครอง ซึ่งคุณภาพของหลกัทรพัย์ทีต่ ่าและระยะเวลาการถอืครองทีย่าวนานจะ
ท าใหม้คีวามเสีย่งดา้นเครดติสูง และราคาจะผนัผวนมากกว่ากรณีทีเ่ป็นหลกัทรพัย์คุณภาพสูงและระยะเวลาการถอืครองทีส่ัน้ 

หลกัทรพัย์ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในระดบั investment grade จะเป็นหลกัทรพัย์ทีใ่หผ้ลตอบแทนสูง ซึ่งหลกัทรพัย์เหล่านี้จะให้
ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทยีบกบัหลกัทรพัย์อื่นซึ่งมอีนัดบัเรตติ้งสูงกว่า แต่ทว่าจะมรีะดบัของความเสีย่งทีสู่งและถูกพจิารณาว่าเป็น
หลกัทรพัย์ในระดบั speculative โดยบรษิทัผูก้ าหนดเครดติส่วนใหญ่  

ส่วนของหลกัทรพัย์บุรมิสทิธิ ์(Preferred Securities) ความเสีย่งดา้นเครดติอาจจะบอกไดม้ากกว่าเพยีงแค่ การลดลงของราคา
หลกัทรพัย์หรอืความผดิพลาด ความผดิพลาดนี้รวมถงึการไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลเมื่อถึงครบก าหนดช าระดว้ย โดย หลกัทรพัย์บุ
รมิสทิธิ ์(Preferred Securities) อยู่ในระดบัชัน้ (priority claim) ทีต่ ่ากว่าหุน้กู้และตราสารหนี้อื่นๆทีอ่ยู่ในโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั
ในดา้นของล าดบัความส าคญัของรายไดอ้งค์กร ดงันัน้จงึมคีวามเสีย่งดา้นเครดติสูงกว่าตราสารหนี้ทัว่ไป  

ไม่มกีารรบัประกนัว่าผูอ้อกหลกัทรพัย์ดงักล่าวหรอืหลกัทรพัย์อื่นๆซึ่งกองทุนลงทุนจะไม่มปัีญหาดา้นเครดติซึ่งจะน าไปสู่ความ
สูญเสยีของการลงทุน หรอืการช าระเงนิเมื่อถงึเวลาครบก าหนด (เช่นเดยีวกบัการเพิม่ขึน้ของมูลค่าการลงทุนในหลกัทรพัย์) มคีวาม
ไม่แน่นอนแฝงอยู่ในความน่าเชื่อถอืของเครดติของผู้ออก debt securities และความไม่เสถยีรของตลาดอาจหมายความว่ามกีาร
เพิม่ขึน้ของการผดินัดช าระหนี้ของผูอ้อกหลกัทรพัย์     
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     ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

3,000 ล้านบาท  

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

- ผูท้ีต่้องการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 

- ผูท้ีต่้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ โดย
ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

- ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนหลกัไปลงทุนซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่า
มูลค่าทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GPS-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GPS -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GPS -C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) 
กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบนัที่มกีารใหบ้รกิารบรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset 
Allocation Model รวมถงึผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นที่บรษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นต้น 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด ทัง้นี้ 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดให้บริการ เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน   และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการใหท้ราบ 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

-    การเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ
ประเทศทีล่งทุน ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 

- การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จ ัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้ร ับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ท าให้กองทุนรวมเปิดนี้มีความ
เสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูง
กว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งไดสู้งกว่าผูล้งทุน
ทัว่ไป  
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- เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลักทรพัย์ที่
กองทุนหลกัลงทุน ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมคีวาม
เสีย่งทีก่ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรพัย์ทีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจ
ท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลักทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่
หลักทรพัย์ที่ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลักทรพัย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยบาย
ภาครฐัไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

อย่างไรก็ตามผู้จดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ีจาก
การลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

 (5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

          กองทุนนี้ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิต้น 

  (6) รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 มนีาคม 

วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31  มนีาคม 2562 

      (7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 

      ระยะเวลาเท่าใด?  

1) ดชันี Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Total Return Index Unhedged ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยต้นทุนการ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85  

2) ดชันี Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Total Return Index Unhedged ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ถึงการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดั และ/หรอืสดัส่วนของตวัชี้วดัดงักล่าวใหแ้ก่ส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
และผูล้งทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ ส านักงานใหญ่และสาขาของผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

   (1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหาก
วนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบัญชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพิล 
โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้ โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

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

ประเภทบญัชี ออมทรพัย์ 

ชื่อบัญชี บญัชีจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี ออมทรพัย์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 
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ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน(ถ้ามี) 
หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้าม)ี  

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการเวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัท
จดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศที่
เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่ริษทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลักทรพัย์ทีล่งทุน(ถ้า
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ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้าม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

- ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าใหเ้กดิความ
เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งด้านภาษี หรือความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บริษทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกอง
ทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึ่งอาจท าใหบ้รษิทัจดัการ
และ/หรอืกองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษี หรอืความเสีย่งอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่ อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูล
ในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผูล้งทุน 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ  ก .ล .ต . หรือส านักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า  ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใีนส่วนของ
วธิีการการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บรษิัทจดัการจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ให้บรษิัทจดัการปฏบิัติตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้
การบริหารของบริษทัจดัการได้ทุกวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิีการ วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บรหิารของบริษทัจดัการได้ทุกวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วิธกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวันท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 3 วนัท าการถดัไป  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสอืพิมพ์รายวนั หรือระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบรษิัทจดัการจะออกหนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่
มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนั งสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทัจดัการ
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จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการหรือบริษัทหลักทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่า1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

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

• ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ โทร.02-724-4000 

• ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่  

        อย่างไร ? 

ไม่ม ี

(5) การวางทรพัยส์ าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย ? 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิทัจดัการ
เป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 
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ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

        (1)  รายชื่อคณะกรรมการ 

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

        (2)  รายชื่อผู้บริหาร 

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

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

   (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) 

            มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 62 กองทุน 

       (4)  มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) 

            มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 79,214,672,598.54 บาท 

         (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คณุวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรุณ ทรพัย์ทวกีุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณประพจน์ อ้วนเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย์ พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่13 มกราคม 2565) 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2565) 

(6) รายชื่อผู้จดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่29 เมษายน 2565) 

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA 

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

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

• คุณวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 

• คุณวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 

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

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

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

พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์          

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จากดั 

• คุณธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห์, ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห์, ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คุณวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอัมสมัชญั 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

    พ.ศ. 2553 – 2557                      ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กมิเอ็ง 

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) 
ประเทศสวเีดน 

พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก้ จ ากดั 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช่้วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

•   คุณสร สุรสิทธ์ิ, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2560                      ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2562 - 2565                      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - 2562                      ผูแ้นะน าการลงทุน ธนาคารทสิโก้ จ ากดั 

 (7)  ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
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(8) ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595  

(9)    ใครเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ? 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร.02-724-4000 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

(10) ใครเป็นผู้สอบบญัชี ? 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชย์เจรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 

ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

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

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพิล จ ากดั 

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

Website: www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 เม.ย. 2564 -  
31 มี.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 เม.ย. 2563 -  
31 มี.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 
 1 เม.ย. 2562 -  
31 มี.ค. 2563 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได ้
     (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ*** 

ไม่เกนิรอ้ยละ  6.22 1.42 1.419 1.426 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
1.07 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
1.067 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
1.072 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี** 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 
0.03 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.032 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.032 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย** 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
0.32 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.320 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.322 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการขาย 

                 - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
                 - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได ้  0.15 0.083 0.04 
o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.13 0.064 0.028 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.01 0.011 0.010 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.01 0.008 0.002 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้) 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
 

 
 

1.57 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

1.502 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

1.466 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 
              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
                 จะค านวณเป็น %ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรอื 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

 

รอ้ยละ 1.00 

- 

- 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

 

ยกเวน้ 

- 

- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 

ชนิดสะสมมูลค่า 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 

- 

- 

 

รอ้ยละ 1.00 

- 

- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 

ชนิดสะสมมูลค่า 

ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 

- 

- 

 

ยกเวน้ 

- 

- 

o ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขาย
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้รบัคนื
เมื่อเลกิกองทุน 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย
ทะเบยีนด าเนินการใดๆใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

-ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดไวแ้ล้ว 

-ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้ ้ 
 ลงทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 1.37 

• Port Folio Duration : ไม่มี 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -23.0376 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              216,723.59          0.84  
 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ                  417,137.19          1.62  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศไอร์แลนด์          25,314,767.84         98.02  
อื่น ๆ             

 ทรพัย์สนิอื่น                206,125.95          0.80  

 หน้ีสนิอื่น  (329,628.10)  (1.28) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          25,825,126.47        100.00  
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   

  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน UT-Equity-USD / ประเทศ
ไอร์แลนด์    

 

รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 633,860.78 2.46 
 (ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% 
NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port         

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 216,702.07 216,723.59 

2 เงนิฝากธนาคารสกุล
เงนิต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 417,137.19 417,137.19 

 หมายเหตุ : 

*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้ง
รบัแล้ว     
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(10 เม.ย. 61) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั  
(ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(24 ธ.ค. 64) 

6 เดือน 
(17 ก.ย. 64) 

1 ปี 
(26 มี.ค. 64) 

3 ปี 
(29 มี.ค. 62) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.5196* 11.0612** 11.2262 10.7962 9.9965 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้ 1.28% -4.97% -6.16% -2.49% 1.71% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 3.50% -7.47% -8.19% -1.26% 2.61% 
 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ 
  - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  

                  1) ดชันี Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Total Return Index Unhedged ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีย่ง 
    อตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85  

   2) ดชันี Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Total Return Index Unhedged ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบั   
      ค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 

           * NAV ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 2565 
               * NAV ณ วนัที่ 23 ธ.ค. 2564 
           ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิด้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 1 

  รายละเอียดกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อกองทุน  : Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund  

Class : I Acc USD (ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั) 

อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 22 เมษายน 2003  

จดทะเบยีนประเทศ : ไอร์แลนด์ 

สกุลเงนิของกองทุน  : USD 

วนัท าการซื้อขาย   : ทุกวนัท าการของธนาคารในประเทศไอร์แลนด์ 

การจ่ายปันผล : ไม่จ่าย 

บรษิทัจดัการ   : Principal Global Investors (Ireland) Limited 

Sub-Investment Adviser : Spectrum Asset Management 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน   : BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited 

 วตัถุประสงค์การลงทุน : กองทุนมวีตัถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สอดคล้องกบัการรกัษาเงนิต้นจาก
การลงทุน 

 นโยบายการลงทุน  : กองทุนนี้มุ่งลงทุนในตราสารบุริมสิทธ์ที่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรฐั และตราสารหนี้ ซึ่งในขณะ
ลงทุนกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์ทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในอนัดบัที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) เป็นหลัก ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมริกาและ/หรือ
ยุโรป 

กองทุนจะแสวงหามูลค่าเพิม่ในการลงทุนจากการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ รวมถงึการวเิคราะห์เครดติ 
กระบวนการลงทุนจะมกีารวเิคราะห์เชงิลกึ และการก าหนดกลยุทธ์น าไปสู่การสรา้งพอร์ตการ
ลงทุน 

กองทุนหลักสามารถลงทุน REITs ซึ่ง REITs นัน้จะจดัตัง้ในรูปแบบกองทุน หรือมีลกัษณะที่เป็น 
Partnership structure ที่มีผู้ ร่วมลงทุนจากหลายๆนักลงทุ น ซึ่ งมีรายได้จากการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และหรือ Mortgage loans โดย REITs ดังกล่าวจะต้องมีการซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัย์ และการลงทุนใน REITs ดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่อการไถ่ถอนเงนิของผูล้งทุน 

กองทุนอาถถอืครองสนิทรพัย์เพื่อสภาพคล่องเช่น เงนิฝากธนาคาร อย่างไรกต็ามกองทุนจะลงทุน
ในหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิองกองทุน 

โดยปกตกิองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัเป็นหลัก ส าหรบัส่วนที่เป็นสกุลเงินอื่นที่ลงทุน 
กองทุนจะมกีารท าการป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุน (Hedging) กบัสกุลดอลลาร์สหรฐั 

                                                  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  

Entry Charge : ไม่เกนิ 5.00%  (ปัจจุบนัไม่เรยีกเกบ็) 

Management Fee  : ไม่เกนิ 2.00% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.40% ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมรวม (TER) : 0.43% ต่อปี 

ตวัชี้วดั (benchmark)    : ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD Total Return Index Unhedged 

Bloomberg ticker : PGIPSIA ID 

ISIN   : IE0032591004 
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กองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ ไป (Retail Fund) และเป็นกองทุนที่จัดตั ้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ และ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด์ (Hedge Fund)  

รายละเอยีดของกองทุน Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master Prospectus) 
ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดูขอ้มูลของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่www.principalglobal.com 

 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลังกองทุนหลกั Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund - I Class Accumulation Units : 

 

 
 

ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ทีม่าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้  21 

ภาคผนวก 2 

    1.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 ชนิดสะสมมูลค่า   : ม ี

 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่ม ี

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไม่ม ี

1.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั พรอ้มกับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุน และ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนามของ
นิตบุิคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง   
    โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถึงวนัท าการสุดทา้ย
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ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ ผูส้ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ใน
กรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการทีไ่ด้รบัเงนิจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนเขา้  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะถือว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุนหรอืแสดงความประสงคใ์หน้ าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกั
กลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมช าระ
ราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บริษัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกับัญชธีนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรพัย์ ชื่อบัญช ี
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชอีอมทรพัย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรนิซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพิล 
โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อร ับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงินสด บริษทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชีกองทุนกับบรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระ
ค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่ริษทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนไดร้บัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรียบรอ้ยแล้ว บริษัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  
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ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคียวริตี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนได้
ถงึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ได้เปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

  1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อแล้ว สิทธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กับผูส้ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจดัการจะส่งเชค็หรือดราฟต์นัน้คืนให้กับผูส้ัง่ซื้อ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.3.3 บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

1.3.4  ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

    1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ด้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณา
ตามวนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 

1.4.2.  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการบริษัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตาม
วนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

1.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบริษทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่วนัใดวนัหนึ่ง ในช่วงระหว่างวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมีการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ต้นที่
จ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผูส้ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะพจิารณาวธิีการ
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ตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถงึประโยชน์และความ
เป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

1.4.5. ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทัจดัการหรือกองทุน บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธทิีจ่ะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

    1.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

  1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้
กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการพิจารณายุติการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(4) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงค์ของกองทุนได ้ 

  1.5.2  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลังจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิทัจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัทีแ่จง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึ้น
จากเงินที่ได้ร ับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถ
คืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั ้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัท
จดัการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัท
จดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.5.3   ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีน
ไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือไม่จัดสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจัดสรรแต่บางส่วนหรือ
ทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่ว ันถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งต้น 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตาม
รายละเอียดในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิีการในค าขอเปิดบัญชีกองทุนของผูส้ัง่ซื้อ
ได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัท
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จดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื เป็นผูด้ าเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

       เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ป
ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวิธกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้วธิีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine)   (ถ้าม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  

-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี ้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 
วนั นับแต่วนัทีม่ีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสาร
ของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตัวจรงิไม่ตรงกัน หรอืบริษทัจดัการไม่ได้รบัเอกสาร
ตวัจริงไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท
จดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

       2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนั
จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
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2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัทีผู่ ้ลงทุนควรทราบ พร้อมกบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนให้ผูท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2  ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

   2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเริ่มท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้
ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหลักทรพัย์ทีล่งทุน (ถ้ามี) หรอืธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
(ถ้าม)ี 

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
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ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท า
การซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลกัทรพัย์(ถ้าม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.   ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.   ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บรษิทัจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดที่บริษทัจดัการเปิด
ไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชกีระแสรายวนั 
ชื่อบญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบ ี
ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชกีระแสรายวนั ชื่อบัญช ี“บลจ.พรนิซเิพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้” 

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บริษทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิัทจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไดร้บัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผู้สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

     2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

  2.3.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบัเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรือนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้ือ
หน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงินด้วยค าสัง่หกับัญชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ
จะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ได้รบัเช็คหรือ
ดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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2.3.2  บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทัจดัการหรือกองทุน บริษทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษทัจดัการได้รบัช าระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
แล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro Rata)  หรือ
โดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริ่มต้นที่จ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผู้
สัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ค านึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

 2.4.3  บริษัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เว้นแต่บริษัท
จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

 2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทัจดัการหรือกองทุน บริษทัจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

 2.4.5. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ล้วทัง้หมด 

  2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดัสรร
ทัง้หมด บริษทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 
15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรือวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอียดระบุในค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวิธกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้
สัง่ซื้อได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บริษัท
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จดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงินดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัท
จดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการ
จะประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิม่เตมิวิธกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหนา้อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยอิ เช่น 
การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine)   (ถ้าม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  

-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน 
เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการขาย
หน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคุม
ไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4.  กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

    ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัทจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทาง
โทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการท าธุรกรรมใด ๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอยีดโครงการ  

7.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ริษทัจดัการเหน็สมควร 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบริษทัจดัการ เว้นแตก่รณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุม
ไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่าง
จากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลา
ในการใหบ้รกิารของผูใ้ห้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่ีความจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้ือว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวม
ไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

           3. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง
อื่น 

3.1    วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวน
หน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิัท
จดัการหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรบัซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด 
เมื่อ บรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่ได ้เวน้แตบ่รษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเวน้ข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการ มายัง
กองทุนนี้ สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคย
เปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) ไดท้ี่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทาง
อื่น ทีบ่ริษทัจดัการอาจแจง้เพิ่มเตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ทีบ่ริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืน เมื่อบริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียด
ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิัติ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชีกองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น )  

3.2    วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจัดการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 
(ถ้าม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 
(ถ้าม)ี 

   3.3  ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์ (ถ้าม)ี 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้าม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท า
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัท
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จดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบริษทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ใน
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2. บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

 2.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี 

- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

  2.2 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

3.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรือเวป็ไซต์ของบริษทัจดัการ เวน้แต่
กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

4. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยน
ก่อนการด าเนินการ 
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ภาคผนวก 3 

     ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

      1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

         บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1      
    ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี ้ซึ่งมี 
    คุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 
    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
    1.2 สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนได ้  
         ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้  
         กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
    1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ.    
         สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที ่  
         สะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกั   
         วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
    2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N    
         ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
         2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
         2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
         2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
         2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
         2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
         2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
         2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
         2.1.8 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผู้รบัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
     ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ทัง้จ านวนรวมถงึ    
     ดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายไทย 
   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  
        1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน  
                ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
        1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช ้ 
                กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
                1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 
                1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม  
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                          หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้ 
                1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม  
                          หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  
                1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน  
                          นัน้ 
        1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม  
                ฟีดเดอร์  
   1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 
        1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน  
                ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
        1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1.ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.ธนาคารออมสนิ  

3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6.ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8.ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

 ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุน   
 ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระท าการใน
ฐานะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันีท้ีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มูีลค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบุิคคลอื่นตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เติม 
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2. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ หรอื
หลกัทรพัย์ที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี ้

3.1   ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี ้ 

3.1.1  เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทั
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ีภาระผูกพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 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. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีล
ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 

3.4  ด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมูลค่าหลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัย์สนิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย์ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ดงันี้ 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ีภาระผูกพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อได้เหน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่ีอายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 

3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer 
rating ต้องเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

 3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 

 3.5.4  reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 
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4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ช้สญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายืมและใหย้มื
หลกัทรพัย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 5 :     ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อตัราดอกเบี้ย 

1.3  อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นต้น 

1.5  ทองค า 

1.6  น ้ามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

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

ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ้่างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี 
หรอื underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผูค้า้ 
derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่ง
เป็นอิสระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที่มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
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3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื
สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมีประสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอข้อมูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันสีนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค
ภณัฑ์สนิคา้ใดสินคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างอิงกบัดชันีสนิคา้โภคภัณฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้
มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยินยอมใหม้กีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 
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7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่เกี่ยวขอ้ง
กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงินตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่ง
ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อ้างอิงทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ้่างอิงกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัย์อ้างองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขี้อตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit 
derivatives นัน้อ้างองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 6 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity 

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรบัตราสาร TS 
ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยต้องไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

        2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
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ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่
มหีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 2 ประเภทของ    
    หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี ้ซึ่งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน    
    ดงันี้ 
    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
    1.2 สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนได ้  
         ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนดหรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน   
         สามารถขายคนืผู้ออกตราสารได)้  
    1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ   
             เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่า   
             ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่   
             ยอมรบัในระดบัสากล 
          2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เติมจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
              2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N    
                   ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี ้ 
                   2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
                   2.1.2 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1  
                   ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้  
                   จ านวนรวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
ส่วนท่ี 2 :   ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ในต่างประเทศ  

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 

1.1.1 มคีุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่ก ากับดูแลด้าน
หลักทรพัย์และตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ซึ่ งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ 
WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุน
เพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน อย่างเพยีงพอ  ทัง้นี้ 
ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมีการจ ากัดการ
กู้ยืมไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน  
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       ดงันี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนใน 
       ทองค าแท่ง) 

1.1.4.1 มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  single entity limit ของ MF นั ้น  ทัง้นี้  หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ ใช้กับกรณี
ทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP 

1.1.4.2 มีการลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สินซึ่งเป็น
ประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรพัย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มา
ค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 

1.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็นกรณี
ที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้ชวนดว้ย 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1 

1.2.1  มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วน
ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงันี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อยา่ง ดงันี้ 

1.1  ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2  อตัราดอกเบี้ย 

1.3  อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นต้น 

1.5  ทองค า 

1.6  น ้ามนัดบิ 

1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 -  
      1.6 หรอื 1.9  

1.8  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
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1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ 
underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันดีงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MFไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน 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 ดงันี ้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลทีไ่ดร้บั
อนุญาตให้ประกอบธรุกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแล
ดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ 
WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสทิธริบัมอบหรือมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที่มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 
3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ทองค าหรอืน ้ามนัดิบมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันี 
        ราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื
สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธิภาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มูลอย่างทนัเหตุการณ์ 
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3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อยา่งดงันี้ 

3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างอิงกบัดชันีสนิคา้โภคภัณฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิค้าและบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิที่เพยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยินยอมใหม้กีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ใน
ฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อ
เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ 
credit event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการ
เดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้าย
ประกนัความเสีย่งมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่ง
เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึง่ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์อ้างองิ
ทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผูข้ายประกนัความเสี่ยงมี
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ภาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ้่างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตก
ลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนั
ความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึ้น (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงใหก้บั
ผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit 
event) 

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

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives นัน้อ้างองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 6:  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity 

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยหรือกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. ลงทุนใน
หน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรบั ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดยต้องไม่มี
ขอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย ์หรือทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ใน
กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น 
      ประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale 
ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ีSovereign rating 
อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
Filing  

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ < 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 
และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5..2.1 หรือ 5.2..2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที ่ 
 ลงทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

     ใน benchmark + 5% 

 

6 ทรพัย์สนิดงันี้  

6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ  

(แตไ่ม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท า
ใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัรา
ใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
        ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอียด
ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วัน 
นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชกิ 

6.1.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง
บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นบัแต่ 
         วนัทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated 
         market 

6.5  DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investemnt gade 

6.6.1 OCT Derivatives 

6.7  หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ)  

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการ
โครงสรา้งพื้นฐานอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยูร่ะหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย 
private equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 3.13.2 ส่วนที ่2 
ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสิทธกิารเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุน 

      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบุิคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

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



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้  47 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้กีาร
รบัโอนสทิธิเรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงื่อนไขให้MF สามารถขายคนืผู้ออกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนน้ี 

(ขอ้นี้ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่ีอายุไม่เกนิ
อายุกองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีารลงทุนใน derivatives 
เพื่อใหท้รพัย์สนิดงักล่าวมอีายุสอดคล้องกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

4 Total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัย์สนิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการ
ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถงึตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน  ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้

4.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1.1 : อตัราส่วน
การลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

5 derivatives ดงันี ้

5.1  การเขา้ท าธุรกรรม 
      derivatives ทีม่ ี
      วตัถุประสงค์เพื่อการ 
      ลดความเสีย่ง    
      (hedging) 

ไม่เกนิมูลค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 5.2  การเขา้ท าธุรกรรม  
      derivatives ทีม่ใิช่เพื่อ 
      การลดความเสีย่ง  
      (non-hedging) 

global exposure limit 

5.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซ้อน 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกนิ 100% 
ของ NAV 

  5.2.2  กรณี MF มกีารลงทุนแบบซับซ้อน  

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการ ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสยีหาย
สูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดงันี้ 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

มกีลยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซ้อน (exotic derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมจี านวนหุน้ของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ (ไม่นับ
รวมการถอืหุน้ของกองทุนรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึง่  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั รอบระยะเวลา
บญัชลี่าสุด  

     ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน า
มูลค่าหนี้สนิทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตาม
งบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สินทางการเงนินัน้จะต้องเป็น
ขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มี
หนีส้นิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรก
ของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณี
ทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filling ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และ
ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit 
rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

     (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี)้  

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ   
  ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

     11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล   
     ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทุน CIS 
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดงันี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้ โดย
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1)  มีขนาดเล็ก  

(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อก
หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้ โดย
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property ที่
ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดงันี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”  

หมายเหตุ: หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่า
ดว้ยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards 
(IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

สว่นท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมีคุณสมบตัทิี่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคณุสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับ
แต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคณุสมบตัิ หรือทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิมคีุณสมบัตเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว 
รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2) บริษทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรค
หนึง่ พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม อัตราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 5 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรพัยส์ิน 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ และจัดส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการต้องจดัท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิัตติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ิทธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมีอ านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัย์สินเป็นหุน้ของ
บริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้าหรือเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือ
ขา้มจุดทีต่้องท าค าเสนอซื้อ 

ความในข้อ 2 มิให้น ามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้
ด าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แล้วแต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ไดร้บัอนุมตัใิห้จดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร์ ซเิคยีวรติี้  51 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) หา้มมใิหแ้ก้ไขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวทีไ่ด้จดทะเบยีน
ไวก้บัส านกังานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

(3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มผีู้รบัผิดชอบการบริหารจดัการกองทุน
ดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับริษทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใด
จากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนในลักษณะทีซ่ ้าซ้อนกบักองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษทัจดัการกองทุน
รวมแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษรใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็น
ในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้ว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”  

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัตัง้หลังวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(3) หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ใหจ้ดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุน
ในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจส่ังรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรพัย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด และให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจัดท า
รายงานตามขอ้ 4(3) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้ือหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนที่มอียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 5 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

6.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรือบริษทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นีใ้นการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 
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ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการแก้ไข
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรือ
ในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ย
กองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นีย้งัต้องค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ิทธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้ังคบั โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพยีงพอและ
เป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการต้องงด
เกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่
ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีล
ใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 

 



 

 

ภาคผนวก 4 

 
ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 
(ประจ าปี 2565) 
(TH, IRL, US) 

 
วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์ 
วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่21 กมุภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่17 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่18 มนีาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอร์แลนด์ 
วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์     
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์     
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่6 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด์     
วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่1 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่31 ตุลาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์

 
 
 
 



 

 

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน /  สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี 

(ประจ าปี 2565) 
(TH, IRL, US) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่23 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และไอร์แลนด์ 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่28 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์
วนัที ่30 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศไอร์แลนด ์

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิ
เคียวริต้ี ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร ์ซิเคียวริต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงิน
หรือผลการด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจัดการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัทจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร   ซีไอเอม็บี 
ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 
www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


