
 

 

 
 
 
 
 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี เซ็ท 50 อินเด็กซ์มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีเมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ี
ชวน  

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้าน
ภาษี หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืน
ทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึง
ความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 14 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 

 
 
 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี เซท็ 50 อินเดก็ซ ์
Principal Daily SET 50 Index Fund (PRINCIPAL SET50) 
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  สรปุข้อมูลกองทุน 

1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

   ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทนุ 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์ 

(Principal Daily SET50 Index Fund, PRINCIPAL SET50) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมดชันี  

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-A)  
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-E) 
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : (PRINCIPAL SET50-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีSET50 โดย
ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดชันี SET50 และ/หรอื
หลกัทรพัยป์ระเภทอื่นๆทีม่ผีลในการค านวณดชันี SET50 และจะส่งผลใหม้ ีNet Exposure ในตราสารทุน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนจะมี
ลกัษณะเป็นการบรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive Management) โดยจะพจิารณาลงทุนในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีง 
หรอืเท่ากบัน ้าหนัก (Weighting) ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว อย่างไรกต็าม ในขณะใดขณะหนึ่ง
กองทุนอาจไม่ไดล้งทุนในหุน้ซึง่ประกอบเป็นดชันี SET50 ครบทัง้ 50 หุน้  

ส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งทุน, ตราสารแห่งหนี้, ตราสารแห่งหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก และหรอื
เงนิฝาก และในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงดชันีทีก่องทุนใชอ้้างองิในการสรา้งผลตอบแทนเป็นดชันีราคา
หุ้นอื่นๆ ในกรณีที่ดชันี SET50 ถูกยกเลิกหรอืไม่มีการค านวณดชันี SET50 แล้ว โดยดชันีที่จะน ามาใช้
จะต้องเป็นดชันีทีว่ดัผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรพัย์โดยรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะขอความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยถือว่าได้รบัมติเห็นชอบจาก   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอร์ตการ
ลงทุน Efficient Portfolio Management (EPM) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

 

 

 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : 500.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
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มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน 

วนัท่ีไดร้บัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

ไม่ก าหนด 

 
วนัที ่30 ธนัวาคม 2551 

 
วนัที ่14 มกราคม 2553 

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-R) (ยงัไม่เปิดให้บริการ) เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และไม่ต้องเสยีภาษีจากเงนิไดจ้ากการ
ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-A) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

• ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-I) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/
บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-C) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/
สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพีกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ที่
ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถงึกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุน
อื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน 

• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-E) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสข์อง
บรษิัทจดัการ ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้ส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy 
invest) ของบรษิัทจดัการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจดัการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกบัการเพิม่เติมกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 
และปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน 

• ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50-X) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่
ภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บรษิัทจดัการเดยีวกนัเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจดัการประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน 

• เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนทีมุ่่งลงทุนในหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 หรอืหลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆที่มผีลในการค านวณดชันี SET50 และ
มุ่งหวงัผลตอบแทนในทศิทางเดยีวกบัดชันี SET50 โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุนได ้
โดยผูล้งทนุสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนั 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุนและ
ท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ 
• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ  
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• ระยะเวลาการลงทุนขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 

4.  จ านวนเงินทนุโครงการล่าสุด 

•  3,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่30 พฤศจกิายน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

•  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามญัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 และ/หรือ 
หลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆทีม่ผีลในการค านวณดชันี SET50 ดงันัน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของ
ระดบัราคาของหุน้ทีก่องทุนลงทุนและหรอืดชันีตลาดหลกัทรพัย์ SET50 การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ หรอืปัจจยัอื่นๆ
ทีเ่กีย่วขอ้ง อาจมผีลใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปลีย่นแปลงขึน้ลงไดเ้ช่นกนั 

• บรษิทัจดัการอาจใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดย
พจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย 
อตัราแลกเปลีย่น และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

เปรยีบเทยีบกบัดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index หรอื SET 50 TRI 100.00%) 

ส่วนระยะเวลาในการลงทุน ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ในการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั เป้าหมายในการลงทุน แผนการใชเ้งนิ 
และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

          9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
           9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

             ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

     (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร    

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  โทรศพัท ์0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการชายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซค็หรอืดราฟด ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีื้อกองทุน โดย
ท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้าเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / เพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / เพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

         ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึ้น
และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุตามข้อ (ก) 
หรอื (ข) โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

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

 (ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคืนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัราร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

 (3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนื
ทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

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

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)             
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

   9.3 วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลา
เริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตัง้แต่เวลา
เริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

          10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

  10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบั
ซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
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(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

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

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 
10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

 11. การไม่ขายไมร่บัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะใน
กรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น  ซึ่ ง   
   ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  
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1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าไดใ้น
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอนั
เนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 
วนัท าการ 

(6)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

 11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

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

(ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้  

 11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้  บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย   
  ลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อ 
  ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

     12.  การหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์  8 

ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกนิ 20 
วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

•       ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ค านวณทุกสิน้วนัท าการไดใ้นวนัท าการ
ถดัไป 

•       ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บรษิัทจดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่
ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

         Website: www.principal.th 
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

    กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 

 

 

 

2. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร  (Business  Risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  
(Credit  Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตรา
สาร เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได ้ทัง้นี้หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทนี้ 

   แนวทางการบริหารความเส่ียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะหแ์ละประเมนิปัจจยัทีม่ ี
ผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพืน้ฐานของตราสาร เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่
กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและความถี่
ในการวเิคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคล้องกบั
นโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร  (Market Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง 
เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบีย้ 
เป็นตน้ 

   แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพืน้ฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดย
ค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  (Liquidity  Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้
หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

   แนวทางการบริหารความเส่ียง : บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตดัสนิใจลงทุน และตดิตามการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารใหเ้หมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนด
ไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

5. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยั
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึ้นลงดว้ย  

    แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะหปั์จจยัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบายรฐับาล นโยบาย
การเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นตน้ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ และใชป้ระกอบการการตดัสนิใจลงทุนในตรา
สาร โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบี้ยทีค่าดการณ์ไว ้

6. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatility)มากกว่า
หลกัทรพัย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์
พืน้ฐาน (Underlying Security) 

   แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอรต์การลงทุน Efficient Portfolio 
Management (EPM) โดย 

- กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในหุน้จ านวนมาก และผูจ้ดัการกองทุนคาดว่ามโีอกาสทีต่ลาดจะปรบัตวัลง กองทุนสามารถเขา้ท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
ดชันีราคาหุน้ (Short Position) แทนการลดความเสีย่งดว้ยการขายหุน้ทีถ่อืครองอยู่ ซึ่งอาจท าใหม้ผีลกระทบต่อราคาหุน้และค่าใชจ้่ายของกองทุน ซึง่
หากตลาดปรบัตวัลงจรงิ กองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการท าธุรกรรมในสญัญาซื้อขายล่วงหน้ามาชดเชยกบัมลูค่าหุน้ทีป่รบัตวัลง 

 - กรณีทีผู่จ้ดัการกองทุนคาดว่าตลาดหุน้มโีอกาสทีจ่ะปรบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็ เกรงว่าจะซื้อหุน้ไม่ทนั กองทุนสามารถเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดชันีราคาหุน้ (Long Position) ท าใหก้องทุนไดร้บัผลตอบแทนจากการท าธุรกรรมในสญัญาซื้อขายล่วงหน้ามาแทนการถอืครองหุน้จรงิ 
อย่างไรกต็ามความเสีย่งดงักล่าวอาจป้องกนัความเสีย่งไดไ้ม่ทัง้หมด และอาจเสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีด่ขี ึน้ หากตลาดไม่เคลื่อนไหวใน
ทศิทางทีค่าดการณ์ไว ้
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เครือ่งมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพจิารณาเลอืกใช้ Swing 
Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
จากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความ
ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3  Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึ
ปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืใน
การบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account 
บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่สามารถท าได้ (best effort) ภายใต้สถานการณ์และ
ขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงนิด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอื 
swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ
ตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรยีกเก็บไม่ได้นัน้  ไม่ได้รบัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และหรอื
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้
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5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิัทจดัการก าหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้นี้ รายละเอยีด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีที่มกีารใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิบัติกับค าสัง่ที่ได้จาก 
Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ด้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ร่วมกบั
เครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่
ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าว ในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period 
สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม
หรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าได้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั  ทัง้นี้  บรษิัทจดัการอาจ
พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 
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2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไมเ่กิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วย
ลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงนิค่าขายคนืทัง้
จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบรษิัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได ้ซึ่งจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นได้โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ได้แก่การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคนื
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หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่
มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มกีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ 
สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผดิปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว ้
หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน 
เป็นตน้ 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรับค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้  ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน 

   เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก 

    เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระ 

     ส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงราย
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

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

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล์  ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
         2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 68,052,786,818.22 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวรียุทธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

         5.   รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•     คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2549                              ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  พ.ศ. 2546                              ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก    
 Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

  ประสบการณ์ท างาน 

  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2564                               Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                              บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

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

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

  พ.ศ. 2551 - 2556                     ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน    
                                              ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดารด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  พ.ศ. 2550 - 2551                     นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก ้จ ากดั 

• คณุชาตรี มชียัเจริญย่ิง 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2554 - 2555   ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 

  พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประวตักิารท างาน 

  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

  พ.ศ. 2560 - 2561   ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

  พ.ศ. 2559 - 2560   นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

  พ.ศ. 2557 - 2558   วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2555 - 2557   นักวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

  พ.ศ. 2552 - 2554   นักวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย 
 เศรษฐกจิการคลงั) 

•       คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ 

  ประวตักิารศกึษา 

  พ.ศ. 2556 - 2557   ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

  พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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  ประสบการณ์ท างาน  

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

  พ.ศ. 2559 - 2560    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

  พ.ศ. 2557 - 2558   นักวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

• คณุสิทธิการย ์พงษ์พฒันศึกษา, CFA 

  ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2555 -              พ.ศ. 2557    ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ   
                                                        (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

       พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553   ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

       ประวตักิารท างาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั              ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556   ผูช้่วยนักวเิคราะห ์บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

•     คณุสุปรีด์ิ สุวพนัธ,์ CFA 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2554 – 2555                    ปรญิญาโท Investment Management, University of Reading, U.K. 

 พ.ศ. 2549 - 2553                     ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประสบการณ์ท างาน 

 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

 พ.ศ. 2560 - 2564                     ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 

 พ.ศ. 2557 - 2560                     ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสกิร จ ากดั 

 พ.ศ. 2555 - 2557                     ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บล. ฟิลลปิ จ ากดั 

•      คณุปฐมพงษ์ เรืองคณารกัษ์ 

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

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หมายเลขโทรศพัท ์0-2544-1000 
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นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง  
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645-0080 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2564  

- 30 พ.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2563  

- 30 พ.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2562  

- 30 พ.ย. 2563 

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

1. คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ*** 

       -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดสะสมมลูคา่  

       -ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

       -ชนิดผู้ลงทนุพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.45 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.45 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.45 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.45 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.45 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.45 

ไม่ม ี

0.5832 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.1552 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.583 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.1551 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.583 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.155 

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 

       -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดสะสมมลูค่า  

       -ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผู้ลงทนุกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

       -ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

ไม่ม ี

0.4280 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.4279 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.428 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 

       -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดสะสมมลูค่า 

       -ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

       -ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 

ไม่ม ี

0.0375 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.0375 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.0374 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.0374 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.037 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.037 

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 

       -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดสะสมมลูค่า 

       -ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

       -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

       -ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 

ไม่ม ี

0.1177 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.1177 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

0.1177 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.1177 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

0.118 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.118 

ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2.     ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.0749 0.0837 0.117 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0130 0.0099 0.011 

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0577 0.0698 0.094 

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0038 0.0035 0.011 

o อื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0004 0.0005 0.001 

 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ล้ว 

              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะค านวณเป็น % ของมลูค่า 
                  ทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 

              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2564  

- 30 พ.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2563  

- 30 พ.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ธ.ค. 2562  

- 30 พ.ย. 2563 

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

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด*** 

(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการได้และประมาณการไม่ได)้       

-ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 -ชนิดสะสมมลูค่า  

 -ชนดิผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 -ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 -ชนิดผูล้งทนุพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  

ไม่ม ี

0.6581 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.2301 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.6667 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.2388 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.7 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

0.272 

ไม่ม ี

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.20 0.20 0.35 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดสะสมมลูค่า  

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดสะสมมลูค่า 

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดสะสมมลูค่า 

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 93.08 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown)  

 - ชนิดสะสมมูลคา่: ร้อยละ -39.53 

 - ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส:์ รอ้ยละ -22.86 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดสะสมมลูค่า 

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดสะสมมลูค่า 

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้ายทะเบยีน
ด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดสะสมมลูค่า 

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์

      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 
ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 

ตามอตัราที่ธนาคารเรยีกเก็บ 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร             8,522,285.00   11.61  

  หมวด พาณิชย ์             6,741,049.40   9.19  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง             2,385,600.00   3.25  

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์               352,225.00   0.48  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค           21,831,132.50   29.75  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์             2,737,742.50   3.73  

  หมวด อาหารและเครือ่งดื่ม             3,709,907.00   5.06  

  หมวด การแพทย ์             3,925,525.00   5.35  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร             6,523,079.12   8.89  

  หมวด ประกนัชวีติ               303,450.00   0.41  

  หมวด บรรจุภณัฑ ์             1,419,925.00   1.93  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์             2,737,300.00   3.73  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์             3,800,790.00   5.18  

  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส ์             7,930,772.60   10.81  

  หมวด ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญั                   8,666.91   0.01  

 เงนิฝากธนาคาร              440,128.54   0.60  

อ่ืน ๆ          

 ทรพัยส์นิอืน่  343,112.51   0.47  

 หนี้สนิอื่น  (324,497.12)  (0.44) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ             73,388,193.96   100.00 

หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
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รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 440,128.54 0.60 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ (investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   

หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 
เงนิฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

- - AA+ 439,639.46 440,128.54 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื SET50 TR Index 

               * NAV ณ วนัที ่30 พ.ย. 2565  

 - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2565 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(14 ม.ค. 53) 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(26 ส.ค. 65) 

6 เดือน 
(27 พ.ค. 65) 

1 ปี 
(26 พ.ย. 64) 

3 ปี 
(29 พ.ย. 62) 

5 ปี 
(24 พ.ย. 60) 

10 ปี 
(30 พ.ย. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)        
   ชนิดสะสมมลูค่า 24.1804* 24.1242 23.8264 22.6864 24.2916 23.6457 17.8745 
   ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
   ชนิดผูล้งทุนสถาบนั n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
   ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
   ชนิดผูล้งทุนพเิศษ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
   ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 24.4690* 24.3837 24.0562 22.8549 n/a n/a n/a 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ์          
ชนิดสะสมมลูค่า 7.09% 0.14% -0.05% 9.63% -0.15% 0.41% 3.07% 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) 8.49% 0.38% 0.29% 9.15% 0.28% 1.04% 4.11% 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ชนิดชอ่งทางอเิลค็ทรอนิกส ์ 14.61% 0.25% 0.17% 10.11% n/a n/a n/a 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) 15.29% 0.38% 0.29% 9.15% n/a n/a n/a 
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ภาคผนวก 1 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.1      การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน 
และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ 

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบ
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้
แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 
ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนาม
ของนิตบิุคคล 
ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 
ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เติมในอนาคต 

1.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดใน
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทั
จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วย
ลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการ
อาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จา่ยบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกั
บญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
เปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ์” 

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคาร ซี
ไอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจอง
ซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ์” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ระบรุายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 
ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ
ยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

 1.3    เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

1.3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเชค็หรอืดราฟต ์
บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทั
จดัการได ้

1.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

1.3.4 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บริษัท
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จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

1.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน 

1.4.1   บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) 

1.4.2   ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

1.4.3   ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้
ส ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

1.5     การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.5.1   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏว่ามกีารจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 วนันับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากเงนิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการ
ไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการ
เอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึ
วนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

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

1.5.2   ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรอืไม่จัดสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่
บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลา
ขา้งตน้ 

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
ส ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุ
ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิีการในค าขอ
เปิดบัญชกีองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคนืเงินดงักล่าวด้วยวธิีการที่
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บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้  บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

เงื่อนไขอื่นๆ 

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

2.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 
3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรือบรษิทัจดัการไม่ได้
รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความ
เหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

2.   รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ม ี 

ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ม ี 

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส:์ ม ี 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ: ม ี

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

2.1    การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

2.1.1     ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรปุขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอื ชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

2.1.2   ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลง
นามของนิตบิุคคล  

 ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

2.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

2.2.1    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 
    หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดย
ตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกั
กลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระ
ราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณซีื้อหน่วยลงทุนผา่นธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ”์ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั 
(มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ์” 

(3) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไว้
ในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใชก่ารช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ส่งโทรสาร
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พรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อ
เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

2.3    เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ
จะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอื
ดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูคา่ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

2.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1   บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
แลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.4.2   ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3   บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการ
ไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  
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2.5    การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด
ระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิีการทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
แทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็น
การแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller 
machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใดๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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 6. บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้
ในรายละเอยีดโครงการ  

7. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้แตกต่าง
จากที่ก าหนดไวใ้นโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอื
เวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้ห้บรกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไป
ลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถอืว่าบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

       2.6. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

       ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

  3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

     บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนั  
       ถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

 3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

 3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

  กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี 

  ชนิดสะสมมลูค่า : ไม่ม ี 

  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ม ี 

  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ม ี 

  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์: ไม่ม ี 

         ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ม ี 

         หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตาม  
 ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
 อตัโนมตัแิลว้แต่กรณี 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

      3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

     3.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2. บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วย 
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ลงทุนให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการ
ลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะ
ไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอื
ต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะตอ้ง
ถูกหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดย
บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 

พรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะ
สัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐั
ระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

 3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้  
 เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคา 
 ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ 
 เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดั 
 จากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

 4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

 3.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหก้บั
บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการตามทีก่ าหนด ผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” 
หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ด้
เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความ
ประสงคแ์ล้ว บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 
และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว ผูถ้อื
หน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลให้
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีล
ใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้  

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด  

กรณีบคุคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไมด่ าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิ
กรณทีีบ่รษิทัจดัการ 

พจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใด
ดงักลา่วจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอื
ความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการ
ใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่
ด าเนินการดงักล่าว และใหถ้อืว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่
ถอืว่าบรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็น 

การแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพิจารณา
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ 

กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี 

ชนิดสะสมมลูค่า : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์: ม ี 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ม ี 

  3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้
ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจ
แจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งได้
ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัท าการของสปัดาห์ 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี 

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งใน
ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บรษิทัจดัการจะช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวม
วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตาม
ขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะ
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนื
ดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักลา่ว 

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
พจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทั
จดัการได ้ 

เงือ่นไขในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้ า 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
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ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสูงกว่า
ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้
ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน  

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.   บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุด   
   ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เวน้แต่ 
   บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย 
   หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ 
   เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการ 
   ขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3.   ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 ทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ   
 บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความ  
 เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

      การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 น ายท ะเบี ยนจะออกแล ะจัดส่ งหนั งสือ รับ รอ งสิท ธิ ในห น่ วยลงทุ น  ให้ ผู้ ถื อห น่ วยลงทุ น โดย  
 ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง  
 เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  
 ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะ 
 อ อ ก แ ล ะจัด ส่ ง ห นั ง สื อ รับ รอ งสิ ท ธิ ใน ห น่ ว ย ล งทุ น ให้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล งทุ น ภ าย ใน  5 วัน ท า 
 การนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู ้
 ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
 และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยให้ผู้สนับสนุน 
 การขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขาย  
 คนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ 
 ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

 บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจาก 
 หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ ส านักงาน 
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ท าการทุกแห่ง 
 ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย 
 ลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนดงัต่อไปนี้ 

 1.1 การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemption Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  
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 1.2 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ
(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ี
ลกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

    1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่
ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทั
จดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้
ความเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี  

6.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีาร
เปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่ ี
ความจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแลว้ 

 3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ 

 3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : - 

    3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

         4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี 

ชนิดสะสมมลูคา่                 : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั            : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม               : ม ี 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ             : ม ี

บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิด
ใหบ้รกิาร ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  

4.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
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การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุน
นี้สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ได้ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัท
จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิัท
จดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ 
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจัดการจะยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

4.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนในวันและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื และบรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

4.3 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะถือว่าวนัที่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท า
การขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง หรอื 

กรณกีองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณกีองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิัท
จดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่า
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ซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีบ่รษิทัจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์ และไดท้ ารายการ
สบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ ในระยะแรก หากบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
บรษิัทจดัการจะติดประกาศที่บริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทางและผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มลูทีป่รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีล
ท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ต ่า (ถ้ามี) 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บริษัทจดัการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ที่ ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

        2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ 
            ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิีการทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
        เงื่อนไขอื่นๆ  

 1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที ่

ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวธิีการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ
(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะ
เดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอื
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้น
รายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
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กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่
สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  
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ภาคผนวก 2 

 ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะ
เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผดิไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7    
   ในขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ    
   นี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

   1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

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

   1.3 มขีอ้มลูเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจดัท าตามหลักวชิาการอนัเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

    2.1 ในกรณีที่ เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่ อช าระหนี้การค้า B/E หรือ    
          P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
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1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

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

       1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่  
                ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

                1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 

                1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
                          หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

                1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป 
                          ตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

            1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ  
           กองทุนนัน้ 

   1.1.3  ในกรณทีีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุน  
          รวมฟีดเดอร ์ 

     1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

 1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS  
          ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

 1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5  บรษิทัประกนัภยั 
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1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็น
ตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้ห็น 

2.4 B/E P/N หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5   ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 
Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7   ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
หรอื TSFC 

4.2  หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่
ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount rate)) 
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ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม 
Reverse Repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการตอ้ง
เรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า Reverse 
Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าว
เป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่า
สมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 
หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญา
ซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการ
จะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธรุกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี
อยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณชิย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัย์
ที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 
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3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน. 
หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

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

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue Rating ตอ้ง
เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้
บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue 
Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้
ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
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3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้   ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผูค้า้ 
derivatives 

2.2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแล
ดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิ
ของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

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

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

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

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันกีลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได้ 

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
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7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ใน
ฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อ
เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ 
credit event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการ
เดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้าย
ประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่ง
เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัยอ์้างองิ
ทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมี
ภาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตก
ลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนั
ความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บั
ผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit 
event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ : ไม่ม ี

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

 บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม   
 ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด  
 ทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ข 
 เปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

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% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

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

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็น 
     ประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลอืกใช ้Credit Rating แบบ National Scale ซึง่
ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating อยู่ในระดบัที ่
Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึ้นตาม 
     กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให ้
     ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

      5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

      5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด 
              ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

      5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับ 
              แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ ี
              ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

              5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 
                        สถาบนัการเงนิ  

              5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

              5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

              5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

              5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

              5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่ง 
                         ประเทศไทย  

              5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ 
                         ไทย  

              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 นับแต่ 
       วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated  
       market  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 

1. 10%หรอื 

2. น ้าหนักของตราสารทีล่งทุนใน  
    Benchmark + 5%  

6 ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่าง

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

1. 10% หรอื 

2. น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์
ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

       6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารหนี้กึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ 
              ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
              หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม 
              สาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ   
              ธุรกจิธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

      6.4.2 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

      6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

              6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด 
                ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

              6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี
                รายละเอยีดตามแบบ filing 

              6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ ≤  
                397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 
                6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร 
                ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 

                 6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

                 6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที ่
                ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

                 6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่ างประเทศที่มีลักษณะ 
               ท านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 
               6.4.3.3.2 

      6.4.4  ในกรณี ที่ เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  > 397 วัน 
       นับแต่วันที่ ลงทุ น  ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ 
       regulated market 

6.5 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer 

     Rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 

     Grade 

      6.6.1  Reverse Repo 

      6.6.2  OTC Derivatives 

    Benchmark + 5% 

  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์  51 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.7 หน่วย Infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

      6.7.1 จดทะเบียนซื้ อขายหรืออยู่ ในระหว่าง IPO เพื่ อการจด              
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู ้             
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์              
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่าง      
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 

      6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุน 
             ในกจิการโครงสรา้งพื้นฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิาร 
             เช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที ่
             ส านักงานก าหนด 

6.8  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อ
ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุน
ในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่าแล้ว แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะ
ตาม 6.7.1 

 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่   
                กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 

 ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว   

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

     ใน Benchmark + 10%  

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

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้
ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse 
repo หรอื securities lending หรอื derivatives)  

   - ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ใน
รอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ
กองทุน 

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1 B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้กีาร 
รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนดหรอืมี
เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 
12 เดอืน 

2.3  total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสาร 

      กึง่หนี้กึง่ทุน Basel lll ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

      2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 :  

             อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื 
      คู่สญัญา (single entity limit) 

      2.3.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade  
      หรอืไม่ม ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

  

3 หน่วย Property ไม่เกนิ 15% 

4 หน่วย Infra ไม่เกนิ 20% 

5 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

6 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 

7  ตราสารดงันี้ (Total SIP) 

7.1 ท รัพ ย์ สิน ต าม ข้ อ  8 ใน ส่ วน ที่  1 : อัต ราส่ วน ก ารล งทุ น ที ่
     ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความ 
     น่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถ 
     ลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

  

 หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 
limit 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

8 derivatives ดงันี้ 

8.1  การเขา้ท าธุรกรรม
derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสีย่ง (hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

8.2  การเขา้ท าธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการ
ลดความเสีย่ง  (non-
hedging) 

global exposure limit 

8.2.1  กรณี MF ไมมี่การลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกนิ 100% 
ของ NAV 

8.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหาย
สงูสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

         หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอืการลงทุน
ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  derivatives) 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 
หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของ

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง   

(ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสาร
หนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  หนี้สนิทาง
การเงนิ ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สนิทางการเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน า
มูลค่าหนี้สินทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบ
การเงนิล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงนิตามที่เปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชลี่าสุด รวมถึง
กรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ให้
ใชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้
นี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่น
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณา
เป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่ 
      แล ะมี  credit rating อยู่ ใน ระดับ ต ่ าก ว่ า  investment grade หรือ ไม่ ม ี
      credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. 
      รายเดียวกันรวมกันไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์  54 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

      ตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น 
      แบ บ  filing ใน ลักษณ ะเป็ น โค ร งก าร (bond issuance program) ให ้
      พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณี เป็นตรา 
      สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้) 

      1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

      2. ธนาคารออมสนิ 

      3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

      4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

      5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

      6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  

      7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

      8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

      9. บล. 

    10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

    11. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม  
         1. – 9.)  

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดย 
       ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
       (1.1) มขีนาดเลก็  
       (1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
       (1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้งจากส านักงาน  

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
เวน้แต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน  
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   

5 หน่วย Property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ทีอ่อกหน่วยนัน้  
เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน  

(1)  มขีนาดเลก็  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีาม
กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
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 “ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   
 เรื่องการลงทุนของกองทุน” 

 ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

 1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุให ้   
     ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่ง  
     ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั   
     จดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า   
     90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิ
ดงักลา่ว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลู
ตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ   
     ลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั    
     แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้  

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3  

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี  
ตามขอ้ (3) (ก)  

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณ ีนอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย  

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แตก่รณจี าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน  

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของ



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่เซท็ 50 อนิเดก็ซ ์  56 

บรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ  

3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืได้สทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

4.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทั
จดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงาน
เกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

 1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ  
     ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

 1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท   
      ของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
ด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแต่
วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนื
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึ
ประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิ
ในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมี
ผลใชบ้งัคบั และในกรณทีีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี เซท็ 50 อินเดก็ซ์ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี เซ็ท 50 อินเด็กซ์ 
ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี เซ็ท 50 อินเด็กซ์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการ
ไดท่ี้บริษทัจดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  http://www.sec.or.th/ 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะ
สามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

➢ การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
ชั ้น 16 ถนนหลังสวน  แขวงลุม พิ นี  เขตปทุ มวัน  กรุงเทพ ฯ 10330 โท รศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

➢ บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้
ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทั
จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน
ข้อมูลลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


