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• ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนแรกได้ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว          
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

• การก าหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.75 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ไม่ใช่การรบัประกัน
ผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลา 7 เดือนแรกนับตัง้แต่วนั
จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวมได ้

• จ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัเม่ือเกิดเหตุกรณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน เม่ือค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจต า่กว่า 
10.75 บาทได ้ 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุน
ลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ท่ีกองทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของ
ประเทศท่ีลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีอาจเกิดขึ้น
ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รบัก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนซ่ึงกองทุนหลกัอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) ท าให้กองทุนรวมน้ีมี
ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่า จึงมีก าไร/ขาดทุน
สูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุน
ทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบั
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง 
เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง 

• บริษัทจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัย์และ/หรือบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด  
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความ
เส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั 

 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูโครงการ 
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• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า         
เงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร ์7M1 เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• บริษัทจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัย์และ/หรือบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 
ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 

Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund  
(PRINCIPAL VNTG7M1)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม /Trigger Fund / กองทุนรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบ้ลจ.
เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
กองทุนจะเลกิโครงการเมื่อเกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน คอื  
1. เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.75 บาท และ  
2. บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องไดเ้พยีงพอในรูปสกุลบาท เพื่อรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ 

ทัง้นี้ กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็น
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซื้อขาย
ที่บรษิัทจดัการก าหนด และหาก ณ วนัใดก็ตามที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.75 บาท บรษิัท
จดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสาร
เทยีบเท่าเงนิฝาก และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
หรอืให้ความเห็นชอบ โดยหลกัทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุนขา้งต้นต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์หรอืมธีุรกิจหลักในประเทศเวยีดนาม และ/หรอืที่ได้รบัผลประโยชน์จากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนใน       
ตลาดหลกัทรพัย์ประเทศอื่น โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนในแต่ละหลกัทรพัย์ได้ตัง้แต่
รอ้ยละ 0 ถงึ รอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ซึ่งสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

ทัง้นี้ กองทุนจะม ีnet exposure ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

2. ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรอืตราสารหนี้ที่มี
ลกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/
หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกิจ 
สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร
หรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิ
อื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ
ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และกองทุนรวมอื่นสามารถลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้อีกไม่เกิน 1 ทอด      
อย่างไรกด็ ีหา้มมใิหก้องทุนรวมปลายทางลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
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อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพิจนิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรพัย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตรา
แลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันความเสี่ยง  เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้
กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวต้ราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมี
ไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่้
ออกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไข
เพิม่เตมิประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุนเนื่องจากได้รบัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิกว่า 10 วนัท าการ 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 
Funds  หรอืกองทุน Feeder Fund หรอืกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรพัย์และ
ทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศไดโ้ดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิม่ขึ้น ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษ
ของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี, 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 
มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

: 1,000 บาท 
 
: ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่24 มนีาคม 2565 

 

วนัที ่8 เมษายน 2565 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนามเป็นหลกั (Country Risk) 
กองทุนลงทุนในหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเทศเวยีดนามเป็นหลกั มูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอน
หรือการเปลี่ยนแปลงของประเทศเวียดนามเป็นส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน       
การบงัคบัใชม้าตรการเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเงนิตรา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจยัความไม่มัน่คงทางสงัคม ศาสนา การเมอืง 
เศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายของประเทศ นอกจากนี้ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ทีเ่กดิวกิฤตการณ์ ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดัการจะติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวเิคราะห์หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณา
ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

2.  ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk)  
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหุ้นอนัเนื่องมาจากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถในการท า  
 ก าไรและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทผู้ออกหุ้น ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะพิจารณา 
 คดัเลือกหลกัทรพัย์ที่ลงทุน โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการ 
 ตัดสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการ 
 ด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลกัทรพัย์  
 อย่างเหมาะสม 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
 บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรา 
 สาร เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ หากมีการ 
 เปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการ 
 ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลใหร้าคาหุน้ทีก่องทุนไดล้งทุน
ไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
ค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 
 เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศเวยีดนามในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดที่ก าลงัพฒันา มจี านวนครัง้และปรมิาณการซื้อขาย  
 เปลีย่นมอืของตราสารต ่า รวมไปถงึการมขีอ้จ ากดัของสดัส่วนการถอืครองหุน้โดยนักลงทุนต่างชาต ิ(foreign ownership limit)  ซึ่งอาจท าให ้
 การซื้อหรอืขายหุน้ไม่ไดใ้นช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้และอาจมคี่าใชจ้่ายค่าส่วนต่างราคาส าหรบันักลงทุน 
 ตา่งชาต ิshare price premium 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :   
 บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง  
 เหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบั  
 การพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านงึถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5.  ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency/Exchange Rate Risk) 
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงนิ ซึง่อาจท าใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนเมื่อคดิเป็นเงนิบาท   
 แตกต่างไปจากผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากสกุลเงนิของประเทศเวยีดนาม (local currency) ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัรา 
 แลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้
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แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทุนอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้นี้กองทุนอาจไม่จ าเป็นตอ้งปิดฐานะเงนิตรา
ตา่งประเทศ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม อย่างไรกต็าม การท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมตี้นทุน ซึ่งท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

6. ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนใน Frontier Market 
การลงทุนในหลกัทรพัย์ของประเทศ Frontier Market ซึง่เป็นประเทศทีอ่ยู่ในระดบัก่อนการพฒันาเป็นตลาดเกดิใหม่ (emerging markets) จะ
มคีวามเสีย่งในระดบัทีสู่งกว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหม่และประเทศทีพ่ฒันาแล้ว (developed markets) ความเสีย่งดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในการลงทุนหรอืการเรยีกคืนทรพัย์สนิหรือสิทธิ
กลับคืนสู่ประเทศนัน้ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง
เกีย่วกบัสกุลเงนิทอ้งถิน่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากโอกาสทีต่ลาดในประเทศนัน้จะเกดิความผนัผวนอย่างผดิปกตเิมื่อเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
ความเสีย่งจากการแทรกแซงของภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจ ากดัขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อผูล้งทุน หรอืระดบัความเคร่งครดัในกฎเกณฑ์ทีต่ ่ากว่า
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน การก ากับดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย์ ความจ ากัดในจ านวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเทียบกับตลาดใน
ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ระดบัการพฒันาในระบบเศรษฐกจิและการเมอืงในระดบันานาชาต ิมาตรฐานการก ากบัดูแลกจิการและการรายงานทาง
การเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ตน้ทุนในการท าธุรกรรม เป็นตน้ 

7. ความเส่ียงด้านภาษี (Tax Considerations)  
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กีย่วกบัภาษใีนประเทศเวยีดนาม หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษแีละการลงทุนของประเทศเวยีดนาม ทีม่ผีลต่อผูล้งทุน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาจมผีลกระทบต่อมูลค่าเงนิลงทุนของกองทุน หรอืกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนให้ผู้
ลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนต่างประเทศอาจแตกต่างจากผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนในประเทศไดร้บั 
ความเส่ียงจากการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรพัย์รายตัว และ
ก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ละขณะ ทัง้นี้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน โดยการบรหิาร
จดัการเชงิรุกดงักล่าว ความสามารถในการบรหิารจดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนมสีว่นส าคญัโดยจะมกีระบวนการวเิคราะห์และจดัการ
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน แต่มไิดร้บัประกนัว่าจะไดผ้ลส าเรจ็ตามเป้าหมาย   

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อยา่งไร ? 

เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

3,000 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 
- ผูล้งทุนทีเ่ขา้ใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคนื

ไดใ้นช่วงเวลา 7 เดอืนแรก 
- ผูล้งทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์ประเทศเวยีดนามโดยเข้าใจความผนัผวนและยอมรบัความเสี่ยงของการ

ลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม และรบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นได ้
- ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่

ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
 (4)   ปัจจยัใดท่ีมผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

-  กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย 

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 
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- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจที่ผูจ้ดัการกองทุน
เหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัรา
แลกเปลีย่น และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอื
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิ
โดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

-  กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการเชิงรุก (Active Management) กองทุนจงึมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์
หลกัทรพัย์ที่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว 
รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรพัย์ที่ลงทุนมีราคาลดลง 
เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดยเปรยีบเทยีบกบั
หุน้อื่นๆไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

- อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดจีาก
การลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม ่อย่างไร 
        กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 
 
(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนมีความเส่ียงต่างกนัอย่างไร 

 
หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 
(7)   รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 มนีาคม   
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2566 
ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
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(8) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 
      ระยะเวลาเท่าใด?  

1. ดชันี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท 
ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนั ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 85 และ 

2. ดชันี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนประมาณรอ้ยละ 15 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง และหรอืปรบัปรุงขอ้มลูของตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   
IPO:  ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นช่วง IPO ระหว่าง วนัที ่28 มนีาคม – 5 เมษายน 2565 ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.  
หลงั IPO: ไม่ม ีเน่ืองจากเป็นกองทุนทีเ่ปิดเสนอขายครัง้เดยีว 
ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็น     
วนัท าการถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2777-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ทัง้นี้ ในช่วง IPO ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได ้
โดยสามารถด าเนินการได้จนถงึวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เวยีดนาม ทรกิเกอร ์
7M1” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางได ้ภายใน 2 วนัท าการนับแตว่นัทีท่ีร่ะบใุนใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

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

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบั
การลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที ่    
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิดงันี้ 
ครัง้ที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.35 บาท และบรษิัทจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรือตราสารสภาพคล่องใน

สกุลบาทไดเ้พยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยตามทีร่ะบุในโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะ
พจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว และบรษิทัจดัการ
จะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะ
สัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง)        
ทัง้จ านวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั  
อย่างไรกต็าม ผลตอบแทนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิมื่อค านวณเป็นมูลค่า
ต่อหน่วยลงทุนอาจต ่ากว่า 10.35 บาท ไดเ้นื่องจากการกนัเงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถ้าม)ี หรอืหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรอืสภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั หรอืราคาหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่
กองทุนลงทุนมกีารปรบัตวัขึน้ลงในระหว่างที่กองทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิดงักล่าว หรอืเกิด
จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในขณะนัน้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิเมื่อกองทุนมมีูลค่าไม่ต ่ากว่า 10.35 บาท เพยีง
ครัง้เดยีวนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทุน  
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ครัง้ที ่2 เมื่อเกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน คอื  
(1) เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.75 บาท และ 
(2) บรษิัทจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้เพยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัใิห้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่เกดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน และบรษิัทจดัการจะน าเงนิ 
ค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 
(PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง)        
ทัง้จ านวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั  

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิก
กองทุน เมื่อค านวณเป็นมลูค่าต่อหน่วยลงทุนอาจต ่ากว่า 10.75 บาทไดเ้นื่องจากการกนัเงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่าย
ของกองทุน (ถ้าม)ี หรอืหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกตหิรอืสภาวะเศรษฐกจิมคีวามผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั หรอืราคา
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุนมกีารปรบัตวัขึน้ลงในระหว่างทีก่องทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าว หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในขณะนัน้ 

2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามปกต ิ
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใน 7 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน  
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะเปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอกีครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 เดอืน นับตัง้แต่วนัจดทะเบียน
กองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื ทุกวนัท าการตัง้แต่เริม่ท าการ – 12.00 น.  
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะใน
ท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระ
ราคา หรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  

โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขาย
คนืดงักล่าวเข้าฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทั
จดัการจะจดัส่งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้ผู้ขายคนื
หน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้
อนึ่ง ในกรณีที่ค าสัง่ขายคนืใดๆที่จะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ลดลง
เหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บรษิัทจดัการสงวนสทิธิทีจ่ะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลงัได ้โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
และบรษิทัจดัการอาจก าหนดวธิกีารช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิพิ่มเตมิในอนาคต โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
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บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกับผู้ลงทุนด้วยวธิีที่แตกต่างกนั ตามช่องทางการ  
ซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ยกเวน้กรณี
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิัทจดัการจะประกาศแจ้งใหท้ราบโดย
พลนั 
อย่างไรก็ตาม หาก ณ วนัใดก็ตามที่กองทุนมมีูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.75 บาทตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน บรษิัท
จดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะน าเงินค่า       
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ (PRINCIPAL 
TREASURY) หรอืกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนั (กองทุนปลายทาง) ทัง้จ านวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัที่
บรษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจัดการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน  (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของ
กองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นาย
ทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและ
ราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัโดยมใิหน้บัรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบกอ่นด าเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิ
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื
กองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 
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(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุตามข้อ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่         

ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่  
ผู้ลงทุน บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มีค าสัง่ขายคืน ก่อนหรือในช่ วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ                
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วน
ของวิธีการการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจดัการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

เวน้แตไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)             
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

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

3.3 การไม่ขายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

กองทุนมเีครื่องมอืการบรหิารและจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ดงันี้ 
1. การด าเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ หรอืตราสารทีล่งทุนประสบปัญหา

ขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket)  
บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

2. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings)  
บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วนัท าการ เวน้แต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการ    
ซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 
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2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
2.2. ไมส่ามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการได้ในช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกใน 7 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน 
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะเปิดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอกีครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 เดอืน นับตัง้แต่
วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวันท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัท าการถดัไป  
ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ใหป้ระกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนของวนั
ดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 
1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป 
2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 3 ท าการถดัไป 
3. วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั โดยให้

ประกาศภายใน 3 ท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวนั หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า   
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 
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(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างไร ? 

กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดยีวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ดงันัน้ บรษิัทจดัการจะจดัให้มรีะบบงานที่ป้องกนัธุรกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกดิจากนโยบาย
การลงทุนทีเ่ปิดใหม้กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดยีวกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของทัง้กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอื่น
เพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนั   

ถดัจากวนัสิ้นสดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัขายหน่วย

ลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั    
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 
• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 

บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าว มผีู้ถือหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ ทัง้นี้ 
เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรอือนุมตัเิหน็ชอบ ยกเวน้หรอืผ่อนผนัให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได 

• การใช้สิทธิออกเสียงในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกัน (กองทุน
ปลายทาง) มใิห้กองทุนต้นทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่องทุนปลายทางไม่สามารถ ด าเนินการเพื่อ
ขอมตไิด ้เน่ืองจากตดิขอ้จ ากดัหา้มมใิหก้องทุนต้นทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง บรษิทัจดัการ สามารถขอรบัความเหน็ชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ไดห้ากไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ปลายทางในส่วนทีเ่หลอื 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีฝ่่ายก ากบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู่ 44 อาคาร 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 

• ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 

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

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่  
        อย่างไร ? 

ไม่ม ี
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(5) การวางทรพัยส์ าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย ? 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการ
เป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  
(1)  รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์  ประธานกรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ    กรรมการ 
• คุณฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรี์เร บาราโอนา  กรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณวไิลพร ลิว่เกษมศานต ์   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• คุณบญุศกัดิ ์เจยีมปรชีา    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คุณจมุพล สายมาลา    กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 (2)  รายช่ือผู้บริหาร  

• นายจุมพล สายมาลา                   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• นางสาวแบรนดา ช ู                     ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• นายศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• นายต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• นางปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและกองทุนส่วนบุคคล 
• นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั    รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• นายวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• นางวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 
• นายรฐัภูม ิบวัส าล ี                      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• นางสาวสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์สายงานพฒันา

ธุรกจิ 
• นางสาวจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
• นายวรษิฐ ์โกบตุร                       ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั 

(3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565) 
มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 62 กองทุน 

(4)  มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565) 
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 78,727,640,712.36 บาท 

(5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณวศิณุ  รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณุยนุช บญุยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ ์เรอืงคณารกัษ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

(6)   รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 
ประวตักิารศกึษา 

                พ.ศ. 2549 ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2546 ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก 

Washington State University 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ.2564-ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน        

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

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ.2557-2564 Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ.2556-2557 Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

วรรณ จ ากดั 
พ.ศ.2551-2556 ผูจ้ดัการกองทุน - การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิาค

อาเซยีน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อเบอรด์นี สแตนดารด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ.2550-2551 นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยทุธ์เศรษฐศาสตรม์หภาค, บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 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  วาณชิธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2557  นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 - 2554  นักวเิคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบาย

เศรษฐกจิการคลงั) 

• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  นักวเิคราะห์การลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
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• 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) 

•   คณุสุปรด์ิี 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  

(7)   ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคาร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2777-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)    ใครเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ ? 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

(10) ใครเป็นผู้สอบบญัชี ? 
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาววนัด ีเอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท ์
ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18(A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website: www.principal.th 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม อตัราตามโครงการ  อตัราท่ีเกบ็จริง 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 ต่อปีของ NAV 

o ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ NAV 1.605 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 0.321 
o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 0.10 
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของ NAV 
o การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิ 1.07 ต่อปีของ NAV 

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

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 
NAV หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้หมด ทัง้นี้  มูลค่าหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม     
ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีค่ านวณ 
หมายเหตุ :  
- ในระยะเวลา 7 เดอืน แรกนับจากวนัที่จดทะเบียนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัรารอ้ยละ 

1.605 ต่อปีของมูลค่าทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัจดทะเบยีน และ
เรยีกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนั นับจากวนัที่จดทะเบียนกองทุน กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 7 
เดือน นับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราร้อยละ 1.605 ต่อปีของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- ในระยะเวลา 7 เดอืน แรกนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนในอตัรารอ้ยละ 
0.321 ต่อปีของมูลค่าทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัจดทะเบยีน และ
เรยีกเก็บจากกองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนั นับจากวนัที่จดทะเบียนกองทุน กรณีที่ไม่เกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุนภายใน 7 
เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนในอตัรารอ้ยละ 0.321 ต่อปีของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- ในระยะเวลา 7 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.10 ต่อปี
ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หลงัจากนัน้จะเรยีกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.1 0 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยจะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิ้นเดอืน หรอืตามระยะเวลาที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร 

- ทัง้นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
การจดัการซ ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทุน
ปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บรษิัทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจากเงนิลงทุน 1,000 ล้านบาทในอตัราที่กองทุนต้นทาง
ก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิม่เตมิอกี เป็นตน้  

- ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนนี้
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

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

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย
ทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมีการเพิม่ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให ้   
ผูล้งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

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

ทัง้นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
ขาย และ/หรอืค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ1,000 ล้านบาท 
และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 
ลา้นบาท ในอตัราทีก่องทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 1 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มี 

1.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช ้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ี่สนใจจะลงทุน 
และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน (ถ้าม)ี ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ   
ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ     
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน       
ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้    
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

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

1.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

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

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

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

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
ในกรณทีีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน    
บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายที่ค านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

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

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

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

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

“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1” 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

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

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

ในกรณสีัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เวยีดนาม ทรกิเกอร์ 7M1” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง
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ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นได้
ถงึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หากวนัทีท่ี่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 
1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงิน          

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

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

1.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

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

1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  
1.4.1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณาตาม

วนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 
1.4.2.  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที ่      

บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

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

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

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

ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสดุลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  
(2) ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 400 ล้านบาทและบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้

กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

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

1.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่
ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

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

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทนุ และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
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ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถา้ม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการ

ไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผา่นเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobile application) (ถา้ม)ี 
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

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

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ไม่มี 

3. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท
จดัการเป็นอย่างอื่น 

3.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณกีารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคา
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณสีบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน 7 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน 
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซื้อคนืและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอกีครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 
เดอืน นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 
หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วย
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ลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงนิหรอื
จ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
และบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้น
ทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอื
เอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด เมื่อบริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 
อนึ่ง ในกรณีที่ค าสัง่ขายคนืและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใดๆทีจ่ะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ๆลดลงเหลือ น้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

3.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม    
ในวนัท าการแรกถัดจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 เดือน นับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม 
บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทั
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

4.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการ  
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี      
ทีส่มบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอื
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ  
1.  กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมใน   

วนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 เดอืน นับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืและสบัเปลี่ยนหน่อยลงทุนออกได้ ไม่เปิดให้ซื้อและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขา้กองทุนได ้

2.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

3. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิม่เติมวธิีการซื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 
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2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแตบ่างส่วน เช่น  
- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้
4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอื เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัที่
ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที ทัง้นี้ จะค านึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน
หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยน
ก่อนการด าเนินการ 
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ภาคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

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

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน           
ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่จะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้

ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอ้างองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล 

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

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

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับunderlying ประเภทเดียวกับunderlying ของ derivatives 

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่

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

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

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

วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้  ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.          
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

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

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

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

ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดงักล่าวให้ บลจ. ทุกวนัที่ 15 และ   
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้  ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.          
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ออก SN     
สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน
ดงัน้ี 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าว ต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนใน

หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์
2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 
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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 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

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

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องมี Credit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

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

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

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

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

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

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
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2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้  หรอืที่มขี้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

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

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

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

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักลา่ว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า

ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน
แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทัง้นี้  ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นค่าซื้อหลักทรพัย์หรือตราสารตาม 
Reverse Repo  

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  
4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ

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

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

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

ค านวณ 
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี

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

4.6  discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 
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ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 
1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว

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

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 
3.1  ด าเนินการให้มกีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงันี้  
3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ ไม่เกนิ 270 วนั

นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง

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

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

ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

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

3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

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

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 33 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

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

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4  reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

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

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 
ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย 

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

ชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

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

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณทีี ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
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3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

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

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

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

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

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(future price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

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

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

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

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
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6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

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

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวข้อง

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

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์
อ้างองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิโดยผู้ขายประกนัความ
เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

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

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกับกิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 
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2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่
มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน            
ข้อ 2 ประเภทของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนต่างประเทศนี้  ซึ่งมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทุน 
ได้ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ

เข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอ้างองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่ยอมรบั
ในระดบัสากล 

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

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้ 
2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2.1.2  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 
ทัง้นี้  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

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

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่

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

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

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

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
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2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ออก SN 
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

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

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

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

2.2.5.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัให้ผู้ออก SN ส่ง
ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที ่

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ ต้องมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ใน
การลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลด้าน
หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2.  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO   

1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุน
รายย่อยของประเทศนัน้ 

1.3  ประเทศที่ก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกู้ยมื
ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดงันี้   
(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
1.4.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชค้ านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิที่เป็น SIP  
1.4.2  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 
1.4.3  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและ
ชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรพัย์สนิที่ไม่สามารถลงทุนได้มาค านวณตามสดัส่วน (pro 
rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มคีวามจ าเป็นและเป็น
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ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้
มกีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไว้ใน
หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 
2.1  มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงันี้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. บรรษทัรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
3. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
4. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 3 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย

อย่าง ดงันี้ 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม   1.1 - 1.6 หรอื 

1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  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 ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 
2.1  กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

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 ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงาน
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ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

 
3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1  เป็นดชันีที่มีการก าหนดวธิีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรอื

ปัจจยัต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน ้ ามันดิบ หรือเป็นดชันีราคา
ทองค าหรอืน ้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) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสัญญานั ้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้นี้ 
หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดง
ใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 
บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

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

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่

เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดย
คู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อ
ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบ
ก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ 
ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation   
มหีลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากัน
เฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

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

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
 
 
 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 41 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกับกิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 
 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

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

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale 
ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating 
อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

Filing  
5.2.3  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6 ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีาร
เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือ   
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  ≤ 397 วัน    
นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคล
ดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง
บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC Derivatives 

6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย

ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลีักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสงัหาริมทรพัย์ หรอืสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิัททีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย ์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดและมลีกัษณะตามขอ้ 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
  

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

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

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

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

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

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนนิการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได้ 

2.2  SN (แตไ่ม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถงึตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วน

การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity 
limit) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี

credit rating 
6 derivatives ดงันี้ 

6.1  การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
การลดความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 6.2  การเขา้ท าธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% ของ 
NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 

limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

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

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

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

1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่ 
และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให้  บลจ. ลงทุน เพื่ อกองทุนภายใต้การจัดการของ       
บลจ. รายเดียวกนัรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ  
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม  

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

ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงันี้ 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย

ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเล็ก  
(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property 
ที ่ออกหน่วยนั น้  เว ้นแต่เป็นหน่วย property ของกองท ุนที ่ม ลีกัษณะ
ครบถ้วนดงันี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6  หน่วย private equity ไม ่เก ิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองท ุน 
private equity 

หมายเหตุ : *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standard 
(IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”   

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขาดคณุสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งรายงาน

ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับ

แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 
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(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน
ดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณี และจะจดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

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

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้
แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 4   

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

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

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

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

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

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

บรษิัทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัทนัน้จนถงึหรอื
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

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

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รบัอนุมัติให้จัดตัง้หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

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

(2)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

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

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

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

บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 
(3) กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

5.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัท
จดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

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

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

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

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวมหรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถึงประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส าคญั 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
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จะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิ่มเติมกองทุนรวมนัน้
เพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ ประเภทหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่กองทุนลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส านักงานก.ล.ต. และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
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ภาคผนวก 3 

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร ์7M1 

 (ประจ าปี 2565) 
(VN, TH, US) 

 
วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่11 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม             
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา       
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่1 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่2 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร ์7M1 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนพรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 
ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้       
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ    
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

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

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

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



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า         
เงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร ์7M1 เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• บริษัทจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัย์และ/หรือบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 
ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 

Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund  
(PRINCIPAL VNTG7M1)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม /Trigger Fund / กองทุนรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบ้ลจ.
เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 
กองทุนจะเลกิโครงการเมื่อเกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน คอื  
1. เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.75 บาท และ  
2. บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องไดเ้พยีงพอในรูปสกุลบาท เพื่อรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ 

ทัง้นี้ กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็น
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซื้อขาย
ที่บรษิัทจดัการก าหนด และหาก ณ วนัใดก็ตามที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.75 บาท บรษิัท
จดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสาร
เทยีบเท่าเงนิฝาก และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
หรอืให้ความเห็นชอบ โดยหลกัทรพัย์ที่กองทุนจะลงทุนขา้งต้นต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์หรอืมธีุรกิจหลักในประเทศเวยีดนาม และ/หรอืที่ได้รบัผลประโยชน์จากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงหลักทรัพย์ของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนใน       
ตลาดหลกัทรพัย์ประเทศอื่น โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนในแต่ละหลกัทรพัย์ได้ตัง้แต่
รอ้ยละ 0 ถงึ รอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ซึ่งสดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดัการกองทุนและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

ทัง้นี้ กองทุนจะม ีnet exposure ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

2. ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรอืตราสารหนี้ที่มี
ลกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/
หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกิจ 
สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอันดบัความ
น่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร
หรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้ (investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุน
ในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิ
อื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ
ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และกองทุนรวมอื่นสามารถลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้อีกไม่เกิน 1 ทอด      
อย่างไรกด็ ีหา้มมใิหก้องทุนรวมปลายทางลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment) 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพิจนิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตรา
แลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันความเสี่ยง  เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้
กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวต้ราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมี
ไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดบั
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่้
ออกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไข
เพิม่เตมิประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุนเนื่องจากได้รบัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิกว่า 10 วนัท าการ 

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 
Funds  หรอืกองทุน Feeder Fund หรอืกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรพัย์และ
ทรพัย์สนิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศไดโ้ดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) 
เพิม่ขึ้น ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษ
ของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี, 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 
มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

: 1,000 บาท 
 
: ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่24 มนีาคม 2565 

 

วนัที ่8 เมษายน 2565 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนามเป็นหลกั (Country Risk) 
กองทุนลงทุนในหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเทศเวยีดนามเป็นหลกั มูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอน
หรือการเปลี่ยนแปลงของประเทศเวียดนามเป็นส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน       
การบงัคบัใชม้าตรการเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเงนิตรา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจยัความไม่มัน่คงทางสงัคม ศาสนา การเมอืง 
เศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายของประเทศ นอกจากนี้ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ทีเ่กดิวกิฤตการณ์ ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดัการจะติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวเิคราะห์หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณา
ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

2.  ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk)  
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหุ้นอนัเนื่องมาจากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถในการท า  
 ก าไรและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทผู้ออกหุ้น ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะพิจารณา 
 คดัเลือกหลกัทรพัย์ที่ลงทุน โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิัทผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการ 
 ตัดสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการ 
 ด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลกัทรพัย์  
 อย่างเหมาะสม 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
 บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรา 
 สาร เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ หากมีการ 
 เปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการ 
 ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลใหร้าคาหุน้ทีก่องทุนไดล้งทุน
ไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
ค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 
 เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศเวยีดนามในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดที่ก าลงัพฒันา มจี านวนครัง้และปรมิาณการซื้อขาย  
 เปลีย่นมอืของตราสารต ่า รวมไปถงึการมขีอ้จ ากดัของสดัส่วนการถอืครองหุน้โดยนักลงทุนต่างชาต ิ(foreign ownership limit)  ซึ่งอาจท าให ้
 การซื้อหรอืขายหุน้ไม่ไดใ้นช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้และอาจมคี่าใชจ้่ายค่าส่วนต่างราคาส าหรบันักลงทุน 
 ต่างชาต ิshare price premium 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :   
 บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง  
 เหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบั  
 การพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านงึถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5.  ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency/Exchange Rate Risk) 
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงนิ ซึง่อาจท าใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนเมื่อคดิเป็นเงนิบาท   
 แตกต่างไปจากผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากสกุลเงนิของประเทศเวยีดนาม (local currency) ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัรา 
 แลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้
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แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทุนอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้นี้กองทุนอาจไม่จ าเป็นตอ้งปิดฐานะเงนิตรา
ตา่งประเทศ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม อย่างไรกต็าม การท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมตี้นทุน ซึ่งท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

6. ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนใน Frontier Market 
การลงทุนในหลกัทรพัย์ของประเทศ Frontier Market ซึง่เป็นประเทศทีอ่ยู่ในระดบัก่อนการพฒันาเป็นตลาดเกดิใหม่ (emerging markets) จะ
มคีวามเสีย่งในระดบัทีสู่งกว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหม่และประเทศทีพ่ฒันาแล้ว (developed markets) ความเสีย่งดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในการลงทุนหรอืการเรยีกคืนทรพัย์สนิหรือสิทธิ
กลับคืนสู่ประเทศนัน้ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง
เกีย่วกบัสกุลเงนิทอ้งถิน่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากโอกาสทีต่ลาดในประเทศนัน้จะเกดิความผนัผวนอย่างผดิปกตเิมื่อเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
ความเสีย่งจากการแทรกแซงของภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจ ากดัขอ้มูลที่เปิดเผยต่อผูล้งทุน หรอืระดบัความเคร่งครดัในกฎเกณฑ์ทีต่ ่ากว่า
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน การก ากับดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย์ ความจ ากัดในจ านวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเทียบกับตลาดใน
ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ระดบัการพฒันาในระบบเศรษฐกจิและการเมอืงในระดบันานาชาต ิมาตรฐานการก ากบัดูแลกจิการและการรายงานทาง
การเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ตน้ทุนในการท าธุรกรรม เป็นตน้ 

7. ความเส่ียงด้านภาษี (Tax Considerations)  
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กีย่วกบัภาษใีนประเทศเวยีดนาม หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษแีละการลงทุนของประเทศเวยีดนาม ทีม่ผีลต่อผูล้งทุน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาจมผีลกระทบต่อมูลค่าเงนิลงทุนของกองทุน หรอืกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนให้ผู้
ลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนต่างประเทศอาจแตกต่างจากผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนในประเทศไดร้บั 
ความเส่ียงจากการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรพัย์รายตัว และ
ก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ละขณะ ทัง้นี้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน โดยการบรหิาร
จดัการเชงิรุกดงักล่าว ความสามารถในการบรหิารจดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนมสี่วนส าคญัโดยจะมกีระบวนการวเิคราะห์และจดัการ
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน แต่มไิดร้บัประกนัว่าจะไดผ้ลส าเรจ็ตามเป้าหมาย   

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อยา่งไร ? 

เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

3,000 ลา้นบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 
- ผูล้งทุนทีเ่ขา้ใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคนื

ไดใ้นช่วงเวลา 7 เดอืนแรก 
- ผูล้งทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์ประเทศเวยีดนามโดยเข้าใจความผนัผวนและยอมรบัความเสี่ยงของการ

ลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม และรบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นได ้
- ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่

ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสี่ยงจากการลงทุน ในตราสารทุนในต่างประเทศโดย

ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
 (4)   ปัจจยัใดท่ีมผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

-  กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพิจารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย 

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 
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- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจที่ผูจ้ดัการกองทุน
เหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณา
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคบั และปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัรา
แลกเปลีย่น และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอื
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิ
โดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

-  กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการเชิงรุก (Active Management) กองทุนจงึมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์
หลกัทรพัย์ที่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว 
รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรพัย์ที่ลงทุนมีราคาลดลง 
เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดยเปรยีบเทยีบกบั
หุน้อื่นๆไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

- อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดจีาก
การลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม ่อย่างไร 
        กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 
 
(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนมีความเส่ียงต่างกนัอย่างไร 

 
หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 
(7)   รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 มนีาคม   
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2566 
ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
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(8) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 
      ระยะเวลาเท่าใด?  

1. ดชันี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท 
ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนั ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 85 และ 

2. ดชันี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนประมาณรอ้ยละ 15 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง และหรอืปรบัปรุงขอ้มลูของตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   
IPO:  ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นช่วง IPO ระหว่าง วนัที ่28 มนีาคม – 5 เมษายน 2565 ตัง้แตเ่วลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.  
หลงั IPO: ไม่ม ีเน่ืองจากเป็นกองทุนทีเ่ปิดเสนอขายครัง้เดยีว 
ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็น     
วนัท าการถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2777-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ทัง้นี้ ในช่วง IPO ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการได ้
โดยสามารถด าเนินการได้จนถงึวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เวยีดนาม ทรกิเกอร ์
7M1” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทางได ้ภายใน 2 วนัท าการนับแตว่นัทีท่ีร่ะบใุนใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

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

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบั
การลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที ่    
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ ยกเวน้กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิดงันี้ 
ครัง้ที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.35 บาท และบรษิัทจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรือตราสารสภาพคล่องใน

สกุลบาทไดเ้พยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยตามทีร่ะบุในโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
พจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว และบรษิทัจดัการ
จะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะ
สัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง)        
ทัง้จ านวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั  
อย่างไรกต็าม ผลตอบแทนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิมื่อค านวณเป็นมูลค่า
ต่อหน่วยลงทุนอาจต ่ากว่า 10.35 บาท ไดเ้นื่องจากการกนัเงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถ้าม)ี หรอืหาก
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรอืสภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั หรอืราคาหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่
กองทุนลงทุนมกีารปรบัตวัขึน้ลงในระหว่างที่กองทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิดงักล่าว หรอืเกิด
จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในขณะนัน้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิเมื่อกองทุนมมีูลค่าไม่ต ่ากว่า 10.35 บาท เพยีง
ครัง้เดยีวนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทุน  
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ครัง้ที ่2 เมื่อเกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน คอื  
(1) เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.75 บาท และ 
(2) บรษิัทจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้เพยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

อตัโนมตัใิห้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่เกดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน และบรษิัทจดัการจะน าเงนิ 
ค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 
(PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (กองทุนปลายทาง)        
ทัง้จ านวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั  

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิก
กองทุน เมื่อค านวณเป็นมลูค่าต่อหน่วยลงทุนอาจต ่ากว่า 10.75 บาทไดเ้นื่องจากการกนัเงนิส ารองส าหรบัค่าใชจ้่าย
ของกองทุน (ถ้าม)ี หรอืหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกตหิรอืสภาวะเศรษฐกจิมคีวามผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั หรอืราคา
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุนมกีารปรบัตวัขึน้ลงในระหว่างทีก่องทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าว หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในขณะนัน้ 

2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามปกต ิ
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใน 7 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน  
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะเปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอกีครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 เดอืน นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีน
กองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื ทุกวนัท าการตัง้แต่เริม่ท าการ – 12.00 น.  
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะใน
ท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระ
ราคา หรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  

โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขาย
คนืดงักล่าวเข้าฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทั
จดัการจะจดัส่งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้ผู้ขายคนื
หน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักลา่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้
อนึ่ง ในกรณีที่ค าสัง่ขายคนืใดๆที่จะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ลดลง
เหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บรษิัทจดัการสงวนสทิธิทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดย
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลงัได ้โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
และบรษิทัจดัการอาจก าหนดวธิกีารช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิพิม่เตมิในอนาคต โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
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บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกับผู้ลงทุนด้วยวธิีที่แตกต่างกนั ตามช่องทางการ  
ซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ยกเวน้กรณี
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิัทจดัการจะประกาศแจ้งใหท้ราบโดย
พลนั 
อย่างไรก็ตาม หาก ณ วนัใดก็ตามที่กองทุนมมีูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.75 บาทตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน บรษิัท
จดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะน าเงินค่า       
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ (PRINCIPAL 
TREASURY) หรอืกองทุนเปิดตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนั (กองทุนปลายทาง) ทัง้จ านวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัที่
บรษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจัดการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน  (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของ
กองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นาย
ทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและ
ราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัโดยมใิหน้บัรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบกอ่นด าเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิ
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึง่อาจท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื
กองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษ ีหรอืความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 
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(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุตามข้อ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่         

ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่  
ผู้ลงทุน บรษิัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มีค าสัง่ขายคืน ก่อนหรือในช่ วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ                
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วน
ของวิธีการการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจดัการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

เวน้แตไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)             
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

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

3.3 การไม่ขายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

กองทุนมเีครื่องมอืการบรหิารและจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ดงันี้ 
1. การด าเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ หรอืตราสารทีล่งทุนประสบปัญหา

ขาดสภาพคล่องหรอืไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket)  
บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

2. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings)  
บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วนัท าการ เวน้แต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการ    
ซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 
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2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
2.2. ไมส่ามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการได้ในช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกใน 7 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน 
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะเปิดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอกีครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 เดอืน นับตัง้แต่
วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 
ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได้จากช่องทางใด? 
ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวันท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายใน 2 วนัท าการถดัไป  
ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ใหป้ระกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนของวนั
ดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 
1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป 
2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 3 ท าการถดัไป 
3. วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั โดยให้

ประกาศภายใน 3 ท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวนั หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า   
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 
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(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างไร ? 

กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดยีวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ดงันัน้ บรษิัทจดัการจะจดัให้มรีะบบงานที่ป้องกนัธุรกรรมที่อาจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนัอาจเกดิจากนโยบาย
การลงทุนทีเ่ปิดใหม้กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดยีวกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของทัง้กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอื่น
เพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนั   

ถดัจากวนัสิ้นสดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัขายหน่วย

ลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั    
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 
• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 

บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าว มผีู้ถือหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ ทัง้นี้ 
เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรอือนุมตัเิหน็ชอบ ยกเวน้หรอืผ่อนผนัให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได 

• การใช้สิทธิออกเสียงในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกัน (กองทุน
ปลายทาง) มใิห้กองทุนต้นทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่องทุนปลายทางไม่สามารถ ด าเนินการเพื่อ
ขอมตไิด ้เน่ืองจากตดิขอ้จ ากดัหา้มมใิหก้องทุนต้นทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง บรษิทัจดัการ สามารถขอรบัความเหน็ชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. ไดห้ากไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ปลายทางในส่วนทีเ่หลอื 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
• ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีฝ่่ายก ากบัการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู่ 44 อาคาร 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 

• ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 

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

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่  
        อย่างไร ? 

ไม่ม ี
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(5) การวางทรพัยส์ าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย ? 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการ
เป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  
(1)  รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์  ประธานกรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ    กรรมการ 
• คุณฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรี์เร บาราโอนา  กรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณวไิลพร ลิว่เกษมศานต ์   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• คุณบญุศกัดิ ์เจยีมปรชีา    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คุณจมุพล สายมาลา    กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 (2)  รายช่ือผู้บริหาร  

• นายจุมพล สายมาลา                   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• นางสาวแบรนดา ช ู                     ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• นายศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• นายต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• นางปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและกองทุนส่วนบุคคล 
• นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั    รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• นายวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• นางวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 
• นายรฐัภูม ิบวัส าล ี                      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• นางสาวสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์สายงานพฒันา

ธุรกจิ 
• นางสาวจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
• นายวรษิฐ ์โกบตุร                       ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั 

(3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565) 
มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 62 กองทุน 

(4)  มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565) 
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 78,727,640,712.36 บาท 

(5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณวศิณุ  รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปณุยนุช บญุยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ ์เรอืงคณารกัษ์  ผูจ้ดัการกองทุน 

(6)   รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 
ประวตักิารศกึษา 

                พ.ศ. 2549 ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2546 ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก 

Washington State University 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ.2564-ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน        

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

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ.2557-2564 Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ.2556-2557 Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

วรรณ จ ากดั 
พ.ศ.2551-2556 ผูจ้ดัการกองทุน - การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ในภูมภิาค

อาเซยีน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อเบอรด์นี สแตนดารด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ.2550-2551 นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยทุธ์เศรษฐศาสตรม์หภาค, บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ากดั 

• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 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  วาณชิธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2557  นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 - 2554  นักวเิคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบาย

เศรษฐกจิการคลงั) 

• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  นักวเิคราะห์การลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
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• 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) 

•   คณุสุปรด์ิี 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  

(7)   ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคาร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2777-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)    ใครเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ ? 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

(10) ใครเป็นผู้สอบบญัชี ? 
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาววนัด ีเอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท ์
ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18(A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website: www.principal.th 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม อตัราตามโครงการ  อตัราท่ีเกบ็จริง 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 ต่อปีของ NAV 

o ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ NAV 1.605 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 0.321 
o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 0.10 
o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของ NAV 
o การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิ 1.07 ต่อปีของ NAV 

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

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 
NAV หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้หมด ทัง้นี้  มูลค่าหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม     
ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีค่ านวณ 
หมายเหตุ :  
- ในระยะเวลา 7 เดอืน แรกนับจากวนัที่จดทะเบียนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัรารอ้ยละ 

1.605 ต่อปีของมูลค่าทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัจดทะเบยีน และ
เรยีกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนั นับจากวนัที่จดทะเบียนกองทุน กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 7 
เดือน นับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราร้อยละ 1.605 ต่อปีของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- ในระยะเวลา 7 เดอืน แรกนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนในอตัรารอ้ยละ 
0.321 ต่อปีของมูลค่าทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัจดทะเบยีน และ
เรยีกเก็บจากกองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนั นับจากวนัที่จดทะเบียนกองทุน กรณีที่ไม่เกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุนภายใน 7 
เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนในอตัรารอ้ยละ 0.321 ต่อปีของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- ในระยะเวลา 7 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ 0.10 ต่อปี
ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หลงัจากนัน้จะเรยีกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.1 0 ต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยจะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิ้นเดอืน หรอืตามระยะเวลาที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร 

- ทัง้นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
การจดัการซ ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทุน
ปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บรษิัทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจากเงนิลงทุน 1,000 ล้านบาทในอตัราที่กองทุนต้นทาง
ก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิม่เตมิอกี เป็นตน้  

- ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนนี้
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

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

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย
ทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีรุกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมีการเพิม่ค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให ้   
ผูล้งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน 
หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
ขาย และ/หรอืค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมมีูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ1,000 ล้านบาท 
และจดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 
ลา้นบาท ในอตัราทีก่องทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 1 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มี 

1.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช ้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ี่สนใจจะลงทุน 
และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน (ถ้าม)ี ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ   
ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ     
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน       
ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้    
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

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

1.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

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

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

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

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
ในกรณทีีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน    
บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายที่ค านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

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

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

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

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

“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1” 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

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

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

ในกรณสีัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เวยีดนาม ทรกิเกอร์ 7M1” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 23 

ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นได้
ถงึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หากวนัทีท่ี่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 
1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับเงิน          

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

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

1.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

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

1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  
1.4.1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณาตาม

วนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 
1.4.2.  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที ่      

บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงินที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

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

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

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

ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสดุลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  
(2) ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 400 ล้านบาทและบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้

กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

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

1.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่
ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

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

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทนุ และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
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ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถา้ม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการ

ไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผา่นเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobile application) (ถา้ม)ี 
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

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

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ไม่มี 

3. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท
จดัการเป็นอย่างอื่น 

3.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณกีารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคา
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณสีบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
บรษิทัจดัการจะไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน 7 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบยีนกองทุน 
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะเปิดรบัซื้อคนืและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอกีครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 
เดอืน นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 
หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วย
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ลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงนิหรอื
จ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
และบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้น
ทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอื
เอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด เมื่อบริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 
อนึ่ง ในกรณีที่ค าสัง่ขายคนืและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใดๆทีจ่ะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ๆลดลงเหลือ น้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

3.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม    
ในวนัท าการแรกถัดจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 เดือน นับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม 
บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทั
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

4.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการ  
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี      
ทีส่มบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอื
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ  
1.  กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมใน   

วนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 เดอืน นับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืและสบัเปลี่ยนหน่อยลงทุนออกได้ ไม่เปิดให้ซื้อและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขา้กองทุนได ้

2.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

3. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิม่เติมวธิีการซื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 
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2.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแตบ่างส่วน เช่น  
- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้
4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อ

ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอื เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัที่
ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที ทัง้นี้ จะค านึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุน
หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยน
ก่อนการด าเนินการ 
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ภาคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

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

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน           
ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่จะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้

ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

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

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

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

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับunderlying ประเภทเดียวกับunderlying ของ derivatives 

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่

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

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

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

วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้  ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.          
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

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

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

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

ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดงักล่าวให้ บลจ. ทุกวนัที่ 15 และ   
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้  ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.          
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญให้ผู้ออก SN     
สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน
ดงัน้ี 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าว ต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนใน

หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์
2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 
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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 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

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

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องมี Credit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

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

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

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

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

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

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
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2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอืที่มขี้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

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

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

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

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักลา่ว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์า

ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน
แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทัง้นี้  ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นค่าซื้อหลักทรพัย์หรือตราสารตาม 
Reverse Repo  

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  
4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ

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

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

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

ค านวณ 
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี

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

4.6  discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 
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ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 
1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว

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

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรบัฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 
3.1  ด าเนินการให้มกีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงันี้  
3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ ไม่เกนิ 270 วนั

นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง

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

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

ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

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

3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

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

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 
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3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

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

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4  reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

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

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 
ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย 

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

ชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

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

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณทีี ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
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3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

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

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

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

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

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(future price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

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

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

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

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
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6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

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

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่เกี่ยวข้อง

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

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์
อ้างองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิโดยผูข้ายประกนัความ
เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

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

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกับกิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 
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2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่
มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน            
ข้อ 2 ประเภทของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนต่างประเทศนี้  ซึ่งมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทุน 
ได้ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ

เข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งอ้างองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่ยอมรบั
ในระดบัสากล 

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

ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้ 
2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2.1.2  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 
ทัง้นี้  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

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

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัยส์นิที่

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

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

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

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 37 

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

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

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

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

2.2.5.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัให้ผู้ออก SN ส่ง
ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที ่

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ ต้องมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ใน
การลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.2.1.  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลด้าน
หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2.  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO   

1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุน
รายย่อยของประเทศนัน้ 

1.3  ประเทศที่ก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกู้ยมื
ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดงันี้   
(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
1.4.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชค้ านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิที่เป็น SIP  
1.4.2  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 
1.4.3  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและ
ชนิดเดยีวกบัที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรพัย์สนิที่ไม่สามารถลงทุนได้มาค านวณตามสดัส่วน (pro 
rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกัษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มคีวามจ าเป็นและเป็น
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ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้
มกีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไว้ใน
หนังสอืชีช้วนดว้ย 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 
2.1  มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงันี้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. บรรษทัรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
3. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
4. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 3 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย

อย่าง ดงันี้ 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม   1.1 - 1.6 หรอื 

1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  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 ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 
2.1  กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

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 ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงาน
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ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

 
3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1  เป็นดชันีที่มีการก าหนดวธิีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรอื

ปัจจยัต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน ้ ามันดิบ หรือเป็นดชันีราคา
ทองค าหรอืน ้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) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสัญญานั ้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท ทัง้นี้ 
หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดง
ใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 
บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

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

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสี่ยงด้านเครดติที่

เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดย
คู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อ
ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบ
ก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ 
ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation   
มหีลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่ งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากัน
เฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการ
ที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

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

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 

derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
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ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพนัตามข้อตกลงกับกิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 
 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

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

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale 
ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating 
อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

Filing  
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6 ทรพัยส์นิดงันี้ 

6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีาร
เพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือ   
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  ≤ 397 วัน    
นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคล
ดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง
บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment grade 

6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC Derivatives 

6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย

ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลีักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน อสงัหาริมทรพัย์ หรอืสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิัททีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย ์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดและมลีกัษณะตามขอ้ 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
  

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

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

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

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

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

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนนิการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได้ 

2.2  SN (แตไ่ม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถงึตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วน

การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity 
limit) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี

credit rating 
6 derivatives ดงันี้ 

6.1  การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
การลดความเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 6.2  การเขา้ท าธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% ของ 
NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product 

limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

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

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

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

1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่ 
และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให้  บลจ. ลงทุน เพื่ อกองทุนภายใต้การจัดการของ       
บลจ. รายเดียวกนัรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ  
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม  

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

ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงันี้ 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย

ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเล็ก  
(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property 
ที ่ออกหน่วยนั น้  เว ้นแต่เป็นหน่วย property ของกองท ุนที ่ม ลีกัษณะ
ครบถ้วนดงันี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

6  หน่วย private equity ไม ่เก ิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองท ุน 
private equity 

หมายเหตุ : *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standard 
(IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”   

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขาดคณุสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งรายงาน

ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับ

แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 
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(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน
ดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณี และจะจดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

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

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้
แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 4   

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

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

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

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

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

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

บรษิัทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัทนัน้จนถงึหรอื
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

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

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รบัอนุมัติให้จัดตัง้หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

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

(2)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

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

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

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

บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 
(3) กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

5.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัท
จดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

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

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

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

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวมหรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถึงประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส าคญั 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
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จะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิ่มเติมกองทุนรวมนัน้
เพิม่เตมิ 

ทัง้นี้ ประเภทหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่กองทุนลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส านักงานก.ล.ต. และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
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ภาคผนวก 3 

ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร ์7M1 

 (ประจ าปี 2565) 
(VN, TH, US) 

 
วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่11 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม             
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต ์            
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต,์ วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา       
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉตัรมงคล 
วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกลา้เจา้อยู่หวั 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิ
วนัที ่1 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่2 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร 
วนัที ่14 ตุลาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่24 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่24 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ
วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร ์7M1 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนพรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 
ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้       
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ    
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

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

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

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


