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สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 18 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไข

การลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนั 

• ในกรณีท่ีเงินจากกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพของผู้ลงทุนครบเง่ือนไขเก่ียวกบักาํหนดระยะเวลาซ่ึงเป็นผลให้ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว 

ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมจากการโอนเงินดงักล่าวมายงักองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และการลงทุนในกองทุนรวม

เพ่ือการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนท่ีแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีการโอนเงินจากกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพมายงักองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จะมีผลให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกดัการถือ

หน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

และหน้าท่ีของบริษทัจดัการ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมดงักล่าว 

• การท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ีเพ่ือการเลี้ยงชีพ เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2548 มิได้

เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความครบถ้วนและความถกูต้อง

ของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้เป็นการประกนัราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ีเพ่ือการ

เลี้ยงชีพ เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน  

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีสาํนักงานคระกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน

หน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีคาํสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้

สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รบัรองถึงความถกูต้อง

ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

  1.   ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

     ลกัษณะสาํคญัของกองทุนรวม 

  ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ีเพื่อการเลีย้งชพี  

Principal Fixed Income Retirement Mutual Fund  

(PRINCIPAL FIRMF) 

  ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชพี  

  อายุโครงการ ไม่กําหนด 

  นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตัว๋เงินคลัง  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย  พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหน้ีที่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟู

และพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผู้ออก ผูร้บัรอง ผู้รบัอาวลั หรอืผูค้ํ้าประกนั  

พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหน้ีที่กระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อก ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้ํ้า

ประกนั  และหรอืตราสารแห่งหน้ีทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืในสีอ่นัดบั

แรก (category) จากสถาบันจดัอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบให้

กองทนุลงทุนได ้

ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหน้ีทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอ้างองิ

กับตัวแปร (Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

สญัญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

  การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ไม่ม ี

  มูลค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 1,000 บาท 

  มูลค่าขัน้ตํา่ในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กําหนด 

  วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม วนัที ่30 มถุินายน 2548 

  วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วนัที ่5 สงิหาคม 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทนุ 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากว่าหุน้ได ้ 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการ  

• ผูท้ีม่เีงนิได ้แต่ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการหกัลดหย่อนภาษจีากการลงทุน (สงูสุดไม่เกนิ 30% ของเงนิไดท้ีย่ ื่นเสยีภาษทีัง้

ปี โดยเมื่อรวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี หรอื กบข. หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม แลว้ไม่เกนิ 5 แสนบาท) หรอื

ยงัใชส้ทิธปิระโยชน์ไม่เตม็ที ่ 

• ผูท้ีต่อ้งการนําเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของ RMF ไปหกัลดหย่อนภาษ ีและไม่ตอ้งการลงทุนในหุน้ 

• ผูท้ีต่อ้งการลงทุนต่อเน่ืองเตรยีมไวส้าํหรบัหลงัเลกิทํางานหรอืเกษียณ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนระยะยาวอย่างน้อย 5 ปีปฏทินิ และอายุไม่ตํ่ากว่า 55 ปี บรบิูรณ์ 

4.    จาํนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•    จํานวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 5,000 ลา้นบาท  

5.    รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 กรกฎาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 กรกฎาคม 2549 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทนุรวมน้ีไม่ไดถู้กจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ ดงันัน้

กองทนุน้ีจงึมคีวามเสีย่งสงูกว่ากองทุนตลาดเงนิ 

• กองทนุรวมน้ีอาจมกีารลงทุนในตราสารหน้ีทีม่สีภาพคล่องตํ่า จงึอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหน้ีไดใ้นเวลาทีต่อ้งการหรอืใน

ราคาทีเ่หมาะสม 

• ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีร่ะบุไวใ้นคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวดว้ย หากไม่ปฏบิตัติาม

เงื่อนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นหลกัประกนั 

7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทนุน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50  

2) ผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึ้นไป 

อายุ 1 - 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

3) อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 

9.    การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

     9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิตอ่ไดท้ี ่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 

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

 ท่านสามารถชําระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามบัญชีซื้อกองทุน โดยท่าน 

สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล  และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนักงานใหญ่ถนนหลงัสวน  

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ   เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ  เพื่อจองซื้อหน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนักลุมพนีิ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ  เพื่อจองซื้อหน่วยลงทนุ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสาํนักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ  เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 
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9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการระหว่างเวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษัทจัดการจะ

ดําเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ. 

(1) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จดัให้

มขีึน้และดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคล

ดงัทีก่ล่าวมาแล้วขา้งตน้ 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเลื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร   

2.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื 

(ข)   โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวม  

(2) มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่         

ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชย

ราคาให้แก่  ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล .ต . หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด 

(3) มีคําสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ ถูกต้อง และ                

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีน

ส่วนของวธิีการการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บรษิัทจดัการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนกําหนด 

2.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกิน 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่้ถือหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2)             

ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดําเนินการ

ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้

บรษิทัจดัการกองทนุรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่่งคาํสัง่

ขายคนืก่อนหลงั 
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9.3  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ   

ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการของสปัดาห ์

ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

 10.  การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้

ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

 (1)  บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตจํุาเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ

ของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

 (2)  มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้าํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ข

ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง

ตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3)  มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจาก

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้ง 

การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนั

ทําการนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้น้ี การผ่อนผนัดงักลา่วไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปน้ี  

(1)   ประกาศการเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ด้มคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ทราบโดยพลนั 

(2)   แจง้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและหลกัฐาน

การได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ดําเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(3)   ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้หากถงึวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น และมี

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะตอ้งรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะตอ้งชาํระเงนิค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แล้วจงึชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆต่อไป  
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  11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีกํ่าหนดไว้

ในโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทําการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก

สาํนักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 (3)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่   

     ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี  

     (ก)   บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดงัต่อไปน้ี  

 1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ   

     ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

 2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

 3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตาม  

    กฎหมาย  

     (ข)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั  

 ลูกคา้ไดใ้นสาระสําคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการอนั

เน่ืองมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดั

จําหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทํา

การ 

 11.2  เมื่อปรากฏเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื

หยุดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดย

พลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ

หยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ํานักงานทราบโดยพลนั  

(3)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม

ขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกนิหน่ึงวนัทาํการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคําสัง่ซื้อหรอื

คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทําการ   

     สุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีาํสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมข่าย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อ คาํสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อ คําสัง่ขายคนื หรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

อาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอื

คาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง

จากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัคาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ

แจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คีาํสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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

•   เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 

หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่ขายคนืหรอืคาํสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วนัทําการตดิต่อกนั เวน้แต่จะ

ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได ้

•   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 

และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน

ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือ 

  คืนหน่วยลงทุน 

•   ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนั

ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทําการถดัไป  

•   ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ ใหป้ระกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนของวนั

ดงัน้ีเพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัทําการก่อนวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

2. วนัทําการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทําการถดัไป 

3. วนัที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคญั โดยให้

ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 

•   ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัท

จดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วย

ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทนุรวมน้ี 

•   ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั 

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

      Website: www.principal.th 

 

 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1.  ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

     กองทุนมีความเส่ียงระดบั 4 

 

 

 

 

 

 

2. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (business  risk) และความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหน้ีของผู้ออก

ตราสาร   (Credit Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจยัภายในและ

ภายนอกของผูอ้อกตรา  สาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้นรวมถึง

ความเสี่ยงที่เกิดจากกรณีที่ผู้ออกตรา สารหน้ีไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้นและหรอืดอกเบี้ยได ้ทัง้น้ี หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวาม

เสีย่งประเภทน้ี 

 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง : ถือเป็นปัจจยัสําคญัที่สุดในการพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ี หากผู้ออกตราสารประสบกบัปัญหาการ

ดําเนินงาน และการบรหิารจดัการ หรอืไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิหรอือุตสาหกรรมตกตํ่า อาจส่งผลต่อความสามารถในการชําระ

ดอกเบี้ยหรอืเงนิต้นคนื บรษิทัจดัการมแีนวทางการวเิคราะห์ความเสี่ยงโดยการประเมนิฐานะทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน การบรหิาร

จดัการของทัง้ผูอ้อกตราสาร ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้ํ้าประกนัก่อนการตดัสนิใจลงทุน  

 สาํหรบักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชพี มคีวามเสีย่งเกีย่วกบัความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสารใน ระดบั

ตํ่า เน่ืองจากกองทุนจะพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐัและตราสารหน้ีภาคเอกชนทีม่คุีณภาพและความสามารถในการชําระดอกเบี้ย

และ เงนิตน้สงู 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร  (market  risk) :ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวั

ขึ้นลง เน่ืองจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตรา

แลกเปลีย่น อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ 

 แนวทางบรหิารความเสีย่ง : บรษิทัจดัการจะลงทุนในลกัษณะกระจายความเสีย่ง (Diversification of Risk) โดยจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัย์

ใดหลกัทรพัย์หน่ึงหรอืหลกัทรพัย์ในกลุ่มธุรกจิใดธุรกจิหน่ึงมากจนเกนิไป รวมถงึบรษิทัมกีระบวนการวเิคราะห์ ความแขง็แกร่งในการทํา

ธุรกิจของแต่ละภาคอุตสาหกรรม และแต่ละบรษิัทก่อนการลงทุน นอกจากน้ี บรษิัทมรีะบบการประเมนิความเสี่ยงจากปัจจยัความเสี่ยง 

ต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ผลการดําเนินงาน อตัราการเตบิโตทางธุรกจิรวมถงึอตัราผลตอบแทนต่อหุน้ อตัราดอกเบีย้และมูลค่าของตรา

สาร 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร  (liquidity  risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีผู่ล้งทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่

ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

 แนวทางบรหิารความเสีย่ง : บรษิทัจดัการไดกํ้าหนดแนวทางในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องโดยมกีารดํารงสดัส่วนของสนิทรพัย์

สภาพคล่องของกองทุนตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากน้ี บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนโดยคาํนึงถงึ

สภาพคลอ่งในการเปลีย่นมอืของตราสารประเภทต่าง ๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน 

5. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : 

 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งมผีลใหร้าคาของตรา

สารหน้ีปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย   

 แนวทางบรหิารความเสีย่ง : บรษิทัจดัการมกีระบวนการวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาดโดย

พจิารณาจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ นโยบายเศรษฐกจิการคลงัของรฐับาล และสภาพคล่องในตลาดเงนิ เป็นต้น เพื่อเป็น
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ขอ้มูลในการคาดการณ์แนวโน้มการปรบัตวัของอตัราดอกเบี้ย รวมถงึกระบวนการพจิารณาลงทุนใหส้อดคล้องกบัระยะเวลา และนโยบาย

การลงทนุของกองทุน  

 สาํหรบักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ีเพื่อการเลีย้งชพี มคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในระดบัตํ่า เน่ืองจาก

กองทนุจะพจิารณาลงทุนตามการคาดการณ์แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ในกรณีทีค่าดการณ์ว่าอตัราดอกเบีย้มแีนวโน้มการปรบัตวัเพิม่ขึน้

กองทนุจะพจิารณาเน้นการลงทุนในตราสารหน้ีระยะสัน้ และในทางกลบักนัถา้คาดการณ์ว่าอตัราดอกเบี้ยมแีนวโน้มการปรบัตวัลดลง

กองทนุจะพจิารณาเน้นการลงทุนในตราสารหน้ีระยะยาว 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการคาํนวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทนุรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิัทจดัการจะกําหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 

Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยคํานึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื

หน่วยลทุนเป็นสาํคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการกําหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ขอ้มูล

ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําไดเ้พื่อให้สามารถ

ดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใชจ่้าย

จากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความ

ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทนุและค่าใชจ่้ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 

ต้นทุนและค่าใชจ่้ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

หรอืตน้ทนุและค่าใชจ่้ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทนุรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิัทจดัการกําหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้

ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถ

ดําเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยคํานึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยั

อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

การบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอืน่ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัทําการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา

สงูสดุทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะนําค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงนิดว้ยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัทําการที่มกีารใช้เครื่องมอื 

swing pricing และบรษิัทจดัการจะนํายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องการใช้

เครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ ทัง้น้ีบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดํ้าเนินการหรอื

ตดัสนิใจไปแล้วที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมอื swing pricing ในวนัทําการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด

หรอืบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้วยเช็คที่เรยีกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รบัการ

จดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และ

หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อีํานาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการได ้
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5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสําคญั และ/หรอือาจใชร่้วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 

โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท

จดัการ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสําคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทําการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน

สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิทัง้หมดของกองทุน มค่ีาเกนิกว่า swing threshold ที่บรษิัทจดัการกําหนด โดยที่มลูค่าซื้อ

ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch 

in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้น้ี รายละเอยีดวธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

2. การกาํหนดเงื่อนไขหรือข้อจาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 3.00 % ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน จะต้องแจ้งบรษิัทจดัการ

ล่วงหน้าเป็นเวลา: 7 วนัทําการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที ่

    สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ําใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัคําสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 

period นัน้เช่นเดยีวกบัคําสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ํารายการดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 

ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ 

Notice period ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี

นัยสาํคญั โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลด Notice period ได้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกิน Notice period 

สูงสุดที่กําหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอื

ผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัทําการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัทําการที่มกีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิัท

จดัการ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสําคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั

จดัการกําหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิที่มอียู่

และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 

ขณะนัน้ๆ โดยคํานึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้น้ี บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของ

หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 
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2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะ

วนัทําการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทนุสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเท่ากบั

หรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิทัจดัการกําหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  คาํนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วย

ลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกั

ดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ

คําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จํานวน ในวนัทีส่่งคําสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จํานวนภายใน

ระยะเวลาทีกํ่าหนดไว ้

สาํหรบัคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป 

รวมกบัคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัลําดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่รบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลิกคําสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ส่ง

คาํสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานสําหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น

ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิคาํสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีาร

ทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการดําเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพจิารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า 

Redemption Gate ขัน้ตํ่า และ gate period จะไมม่ากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทําการ

รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate น้ี บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดย

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนเท่าที่

สามารถทําได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จํากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลี่ยนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

โดยจะปรบัลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทัง้น้ี รายละเอยีด

วธิกีารคาํนวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate 
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ก่อนระยะเวลาทีกํ่าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถ้าม)ี ทัง้น้ี ในกรณีทีไ่ม่สามารถชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ในส่วนที่เหลือได้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลิกคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูก

ยกเลกิคาํสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการ

การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าคําสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี

ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนัียสาํคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั

จดัการ โดยคาํนึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นสําคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย

บรษิทัจดัการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยคํานึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ

กองทุนรวมเป็นสําคญั ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพ

คล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้อง

กบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีกํ่าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ 

ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of  

  dealings) 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดส้งูสุดไม่เกนิ (วนัทําการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผล

ว่า จําเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ที่รบัไว้แล้วหรือจะหยุดรบัคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปน้ี ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก

ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัน้ี 

     (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

(1) การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคาํสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

     (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจาก การที่

บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ ว่าด้วยการดํารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย

หลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้

กระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วนัทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิซึ่งบรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและ

สมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวม 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหน่ึงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสทุธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจํานวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของ

จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้น้ี กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กํีาหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval 

fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนื

หน่วยลงทุนเทา่นัน้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามขอ้ 3 วรรคหน่ึง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ

สมเหตสุมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอื ทีม่ี

คุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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สิทธิและข้อจาํกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน  ใหผู้้ถอืหน่วย

ลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานอง

เดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูดํ้าเนินการนําส่ง 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็น

สมุดบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดที่

เกี่ยวข้อง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว มผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับ

คะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจํานวนทีถ่อือยู ่

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนหน่วยลงทนุ 

ไม่มขีอ้จํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกําหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 

บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการดําเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ีเ่วบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจาํกดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ทีส่่วนกํากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

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

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

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูลาํเนาเพ่ือการวางทรพัย ์สาํหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่มภีมลิําเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยูข่องบรษิทัจดัการเป็น

ภูมลิําเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีและกองทนุส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบลูย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกํากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภมู ิบวัสาํล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั (มผีลตัง้แต่วนัที ่ 

     1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

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

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จํานวน 66 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 71,566,816,580.71 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

       5.     รายช่ือผู้จดัการกองทุน (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2565) 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA  

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก   

                                            Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ทํางาน 

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

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

                                             บวัหลวง จํากดั 

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

                                                   พาณิชย์ จํากดั 

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

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหน้ีไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหน้ีใน  

                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

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

• คณุชนัยกานต์  สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 

พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทํางาน 

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จํากดั  

พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 

พ.ศ. 2538 - 2542                พนักงานอาวุโส ฝ่ายกองทุนสาํรองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 

•   คณุนิค ศรีวีระวานิชกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2560 - 2561                      ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

พ.ศ. 2553 - 2555                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Colorado State University – Pueblo, the United States of 

America 
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ประสบการณ์ทํางาน 

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

พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะห,์ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี บลจ. พรนิซเิพลิ จํากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               ทีป่รกึษาธุรกจิ, บรษิทั เค พ ีเอม็ จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษาธุรกจิ จํากดั 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556               ทีป่รกึษาการลงทุน (ฝึกงาน), บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

•   คณุเตม็เดือน พฒัจนัจนุ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2558                      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2549 - 2553                      เศรษฐศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง, มหาวทิยาลยัสงขลานครทิร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 

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

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะหต์ราสารหน้ี,  บลจ. บวัหลวง จํากดั 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560               ผูค้า้ตราสารหน้ี, บล. เอเซยี พลสั จํากดั 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิยัและพฒันาตลาด, สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 ผูจ้ดัการผลติภณัฑธุ์รกรรมสนิเชื่อ, ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 เจา้หน้าทีธุ่รกจิสมัพนัธ,์ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

           หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2299-1111 

นอกจากหน้าทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ชื่อ : นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกุล 

บรษิทั พวี ีออดทิ จํากดั อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310 โทร : 0 2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

                 ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขายและรบัซือ้คนื

หน่วยลงทนุ 

ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนื  

หน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 115.31 

• Port Folio Duration : 1.6390   

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน: ร้อยละ -1.54

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก

กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุ

ไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ส.ค.  

2564 - 31 ก.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ส.ค.  

2563 - 31 ก.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ส.ค.  

2562 - 31 ก.ค. 2563 

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ

การได*้* (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.12 0.712 0.711 0.901 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 0.685 0.684 0.787 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.09 0.027 0.027 0.027 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ไม่ม ี ไม่ม ี 0.087 

o ค่าใชจ่้ายอื่นๆ** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.12 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิ

การขาย 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54  

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.066 0.06 0.075 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.040 0.041 0.049 

o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.012 0.011 0.010 

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.006 0.004 0.007 

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.008 0.004 0.009 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทัง้หมด** 

(ค่าใชจ่้ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณ

การไม่ได)้ 

 0.778 0.771 0.976 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม 2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี           34,296,874.32   32.10  

 พนัธบตัรกระทรวงการคลงั    

  อายคุงเหลอื 1-3  ปี           10,976,501.99   10.28  

  อายุคงเหลอื 3  ปีขึน้ไป             7,736,772.71   7.25  

 หุน้กู ้      

  Rate  AAA              3,400,306.95   3.18  

  Rate  AA+                386,914.25   0.36  

  Rate  AA              2,617,034.05   2.45  

  Rate  AA-                608,784.45   0.57  

  Rate  A+              7,723,109.77   7.23  

  Rate  A              9,746,044.86   9.12  

  Rate  A-            13,202,449.19   12.36  

  Rate  BBB+             8,312,708.74   7.77  

 เงนิฝากธนาคาร              8,049,559.53   7.53  

อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่  94,560.73   0.09  

 หนี้สนิอื่น  (311,178.20)  (0.29) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ           106,840,443.34    100.00 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 53,010,149.02 49.62 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 8,049,559.53 7.53 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 45,997,352.26 43.04 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)= 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบกําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จํานวนเงนิตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากดั (มหาชน) 

- - AA 309,749.09 309,781.34 

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั 

(มหาชน) 

- - AA- 7,715,806.13 7,717,107.96 

3 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

(มหาชน) 

- - AA+ 2,425.55 2,425.86 

4 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) - - AAA 20,241.89 20,244.37 

5 พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั - 17/12/2023 N/A    1,500,000.00  1,524,162.09 

6 พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั - 17/06/2024 N/A       200,000.00  196,757.74 

7 พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั - 17/09/2024 N/A    5,400,000.00  5,299,335.25 

8 พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั - 17/12/2024 N/A    3,400,000.00  3,372,925.36 

9 พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั - 17/06/2025 N/A       600,000.00  583,321.55 

10 พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั - 12/12/2025 N/A       500,000.00  531,150.31 

11 พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั - 17/06/2027 N/A    1,100,000.00  1,039,615.47 

12 พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั - 12/03/2028 N/A    4,800,000.00  5,540,003.18 

13 พนัธบตัรรฐับาล กระทรวงการคลงั - 10/05/2028 N/A       600,000.00  626,003.75 

14 พนัธบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/09/2022 N/A    1,100,000.00  1,107,111.62 

15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/08/2022 N/A    7,300,000.00  7,300,000.00 

16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/08/2022 N/A    2,000,000.00  2,199,945.75 

17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/08/2022 N/A    1,000,000.00  999,917.81 

18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/08/2022 N/A  10,800,000.00  10,797,485.54 

19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/08/2022 N/A    2,700,000.00  2,699,467.51 

20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/09/2022 N/A       900,000.00  899,617.91 

21 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/09/2022 N/A    2,100,000.00  2,098,168.55 

22 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/08/2022 N/A    2,000,000.00  1,999,917.82 

23 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/10/2022 N/A       300,000.00  299,680.29 

24 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/10/2022 N/A    3,600,000.00  3,595,968.58 

25 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/10/2022 N/A       300,000.00  299,592.88 

26 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 17/02/2023 BBB+       500,000.00  503,815.79 

27 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 17/02/2023 BBB+       300,000.00  303,267.84 

28 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 18/05/2023 BBB+       800,000.00  799,661.83 

29 หุน้กู ้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จํากดั 

(มหาชน) 

- 16/01/2023 BBB+       400,000.00  401,667.50 

30 หุน้กู ้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 03/03/2024 A-       400,000.00  404,071.18 

31 หุน้กู ้ บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 05/11/2023 A-       500,000.00  497,947.94 

32 หุน้กู ้ บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) - 06/03/2024 AAA 1,100,000.00 1,207,774.02 

33 หุน้กู ้ บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) - 24/07/2027 AAA 800,000.00 806,963.36 

34 หุน้กู ้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จํากดั 

(มหาชน) 

- 02/05/2023 AA 200,000.00 203,417.39 
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 ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบกําหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชื่อถอื 

จํานวนเงนิตน้/ 

มลูค่าหน้าตัว๋ 

มลูค่าตาม 

ราคาตลาด *1 

35 หุน้กู ้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 

จํากดั (มหาชน) 

- 15/11/2028 A+ 2,000,000.00 2,100,079.64 

36 หุน้กู ้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 

จํากดั (มหาชน) 

- 22/01/2026 A+ 300,000.00 298,334.75 

37 หุน้กู ้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 

จํากดั (มหาชน) 

- 05/06/2027 A+ 300,000.00 302,901.49 

38 หุน้กู ้ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮ

ลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

- 25/06/2025 AA 100,000.00 100,105.26 

39 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 20/12/2022 BBB+ 200,000.00 200,816.66 

40 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 27/03/2024 BBB+ 100,000.00 100,353.15 

41 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 27/09/2023 BBB+ 500,000.00 502,467.16 

42 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 17/12/2024 BBB+ 400,000.00 387,221.35 

43 หุน้กู ้ บรษิทั ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน)  

- 28/06/2024 A- 400,000.00 402,961.71 

44 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั 

(มหาชน) 

- 17/05/2023 A- 500,000.00 508,946.36 

45 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั 

(มหาชน) 

- 19/08/2023 A- 400,000.00 406,545.10 

46 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ 

จํากดั (มหาชน) 

- 13/05/2030 A- 400,000.00 400,518.48 

47 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 23/01/2024 A+ 500,000.00 491,843.35 

48 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 13/05/2030 A+ 1,000,000.00 1,014,332.71 

49 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 30/06/2025 A+ 500,000.00 502,908.30 

50 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 16/03/2026 A+ 800,000.00 807,927.33 

51 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 16/03/2028 A+ 1,000,000.00 1,019,924.34 

52 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 16/03/2031 A+ 1,000,000.00 983,355.02 

53 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 16/06/2025 BBB+ 400,000.00 395,969.88 

54 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 28/01/2025 BBB+ - 6,030.03 

55 หุน้กู ้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี้ 

จํากดั (มหาชน)  

- 28/01/2025 BBB+ 200,000.00 202,498.06 

56 หุน้กู ้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี้ 

จํากดั (มหาชน)  

- 14/02/2023 BBB+ 700,000.00 701,114.64 
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57 หุน้กู ้ บรษิทั โตโยตา้ ลสีซิง่ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

- 25/02/2024 AAA       500,000.00  496,619.95 

58 หุน้กู ้ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 05/10/2022 A-       400,000.00  404,559.86 

59 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 07/09/2029 A 100,000.00 97,690.15 

60 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 07/09/2025 A 100,000.00 100,939.37 

61 หุน้กู ้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์

(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 

- 15/11/2024 A- 300,000.00 300,302.47 

62 หุน้กู ้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 18/12/2022 BBB+ 300,000.00 301,840.37 

63 หุน้กู ้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 18/06/2024 BBB+ 500,000.00 496,331.20 

64 หุน้กู ้ บรษิทั เอเชยีเสรมิกจิลสีซิง่ 

จํากดั (มหาชน) 

- 03/05/2024 BBB+ 300,000.00 286,565.82 

65 หุน้กู ้ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์

แอนด ์ลสี จํากดั (มหาชน) 

- 25/07/2023 A- 200,000.00 201,175.77 

66 หุน้กู ้ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์

แอนด ์ลสี จํากดั (มหาชน) 

- 10/02/2025 A- 1,500,000.00 1,482,096.07 

67 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 17/10/2022 A- 400,000.00 404,951.09 

68 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 02/06/2024 A- 500,000.00 498,995.23 

69 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จํากดั 

(มหาชน) 

- 09/08/2024 A- 700,000.00 694,696.88 

70 หุน้กู ้ บรษิทั ศุภาลยั จํากดั 

(มหาชน) 

- 09/05/2023 A 600,000.00 593,098.19 

71 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์

ตี้ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

- 18/05/2023 A 700,000.00 713,384.71 

72 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์

ตี้ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

- 14/01/2025 A 200,000.00 197,821.81 

73 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์

ตี้ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

- 06/05/2024 A 200,000.00 299,756.66 

74 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์

ตี้ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

- 01/10/2024 A 300,000.00 493,180.25 

75 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์

ตี้ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

  

- 01/09/2026 A 200,000.00 970,770.58 
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76 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์

ตี้ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

- 11/03/2025 A 300,000.00 392,673.08 

77 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์

ตี้ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 

- 11/03/2027 A 300,000.00 293,126.70 

78 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั 

(มหาชน) 

- 01/03/2024 AA 600,000.00 621,764.58 

79 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั 

(มหาชน) 

- 11/06/2026 AA 400,000.00 395,356.46 

80 หุน้กู ้ บรษิทั อซีี ่บาย จํากดั 

(มหาชน) 

- 12/10/2023 AA 600,000.00 596,897.15 

81 หุน้กู ้ บรษิทั อยุธยา แคปปิตอล ออ

โต ้ลสี จํากดั (มหาชน) 

- 25/05/2026 AA+ 300,000.00 288,169.31 

        
82 หุน้กู ้ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมิ

คอล จํากดั (มหาชน) 

- 05/09/2024 AA 100,000.00 100,329.18 

83 หุน้กู ้ บรษิทั เอสพซีจี ีจํากดั 

(มหาชน) 

- 01/10/2024 A- 200,000.00 196,941.58 

84 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 24/04/2024 A- 200,000.00 202,715.96 

85 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 30/03/2025 A- 600,000.00 587,187.38 

86 หุน้กู ้ บรษิทั ซเีค เพาเวอร ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 28/05/2026 A- 600,000.00 580,713.46 

87 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล 

จํากดั (มหาชน) 

- 14/02/2023 BBB+ 100,000.00 101,195.91 

88 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล 

จํากดั (มหาชน) 

- 26/01/2024 BBB+ 300,000.00 297,424.98 

89 หุน้กู ้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิ

เนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

- 07/08/2030 AA+ 100,000.00 98,744.94 

90 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 21/06/2025 A- 800,000.00 810,932.67 

91 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 18/07/2024 A- 300,000.00 301,695.84 

                
92 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 05/11/2025 A- 700,000.00 708,153.27 

93 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรงุเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 09/04/2026 A- 800,000.00 794,388.50 

94 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์

กรุงเทพพาณิชย ์จํากดั 

- 09/04/2028 A- 600,000.00 597,802.84 

95 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร

เช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม  

โกรท 

- 04/12/2022 A 100,000.00 100,709.45 
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96 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร

เช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม  

โกรท 

- 14/05/2024 A 500,000.00 495,999.45 

97 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร

เช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม  

โกรท 

- 28/01/2027 A 200,000.00 194,760.79 

98 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร

เช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม  

โกรท 

- 28/01/2027 A - 1,421.10 

99 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร

เช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม  

โกรท 

- 14/05/2024 A 600,000.00 590,010.37 

                
100 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จํากดั  - 02/04/2024 A 500,000.00 509,693.33 

101 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จํากดั  - 28/04/2023 A 500,000.00 500,227.81 

102 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จํากดั  - 27/07/2024 A 300,000.00 285,104.72 

103 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 29/07/2023 BBB+ 300,000.00 302,700.00 

104 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์

ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- 29/07/2023 BBB+ - 2,804.79 

105 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จํากดั - 05/07/2024 AA 100,000.00 100,050.31 

106 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จํากดั - 05/07/2026 AA 200,000.00 197,176.86 

107 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จํากดั - 24/09/2027 AA 100,000.00 96,722.60 

108 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

 
20/08/2027 A+ 200,000.00 201,502.84 

109 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิาร

เช่าไทยแลนด ์ไพรม์ พรอ็พ

เพอรต์ี ้

 
16/01/2023 A- 500,000.00 500,167.05 

110 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอร์

แซล คอมมวินิเคชัน่ จํากดั  

- 16/08/2022 BBB+ 500,000.00 504,293.30 

                
111 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอร์

แซล คอมมวินิเคชัน่ จํากดั 

- 19/05/2024 BBB+ 1,100,000.00 1,110,274.03 

112 หุน้กู ้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร ์

จํากดั (มหาชน) 

- 09/11/2022 BBB+ 400,000.00 404,394.45 

113 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์

แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 26/06/2023 A- 600,000.00 609,352.72 

114 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์

แอนดพ์าวเวอรจํ์าก(ัมหาชน) 

- 01/06/2025 A- 400,000.00 401,203.91 
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115 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์

แอนด ์พาวเวอร ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 01/06/2027 A- 200,000.00 202,057.55 

116 หุน้กู ้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียุธยา 

จํากดั 

- 11/09/2024 AAA 900,000.00 888,949.62 

117 หุน้กู ้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดี

เวลลอปเมนท ์จํากดั 

(มหาชน) 

- 25/01/2024 A- 100,000.00 101,368.32 

118 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN 

รเีทล โกรท 

- 08/02/2023 AA 200,000.00 205,214.26 

119 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

จํากดั (มหาชน)  

- 24/05/2024 A 400,000.00 407,319.68 

120 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

จํากดั (มหาชน) 

- 06/11/2023 A 600,000.00 608,198.89 

121 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

จํากดั (มหาชน) 

- 06/07/2024 A 300,000.00 296,076.40 

122 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

จํากดั (มหาชน) 

- 06/07/2026 A 500,000.00 487,980.59 

123 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

จํากดั (มหาชน) 

- 06/05/2025 A 600,000.00 603,487.03 

124 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

จํากดั (มหาชน) 

- 06/05/2027 A 500,000.00 512,613.75 

125 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอร์

ตี้ โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) 

จํากดั 

- 17/08/2022 AA- 600,000.00 608,784.45 

หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้ 
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อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายใน

ระดบัเดยีวกนั 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   

AAA     อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บรษิัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับ

ผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสี่ยงตํ่ามาก บรษิัทมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  

A มีความเสี่ยงในระดบัตํ่า บรษิัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ทีเ่พยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อ

การเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการชาํระหน้ีทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบั

อนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง บรษิัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ตํ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะได้รบั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึ่งอาจส่งผลใหค้วามสามารถในการชาํระ

หน้ีอยู่ในเกณฑท์ีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสงูมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑ์ตํ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอื

ความตัง้ใจในการชาํระหน้ีไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดชาํระหน้ีสงูทีสุ่ด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการชาํระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามกําหนดอย่างชดัเจน โดย

ตอ้งอาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อํานวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการชาํระหน้ีได ้  

D เป็นระดบัทีอ่ยูใ่นสภาวะผดินัดชาํระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถชาํระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามกําหนด 
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ก.ค. 2565 

นับจากวนั

เร่ิมโครงการ 

(5 ส.ค. 48) 

ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 

(29 เม.ย. 65) 

6 เดือน 

(28 ม.ค. 65) 

1 ปี 

(30 ก.ค. 64) 

3 ปี 

(26 ก.ค. 62) 

5 ปี 

(21 ก.ค. 60) 

10 ปี 

(27 ก.ค. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.9730* 13.9379 14.0361 14.0500 13.5340 13.1155 11.4268 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสาร

หน้ีเพือ่การเลีย้งชพี 
1.99% 0.25% -0.47% -0.55% 1.05% 1.26% 2.03% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 4.50% 0.03% -0.68% -0.51% 2.39% 3.32% 3.87% 

 

หมายเหต ุ: - เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ 

สมาคมบรษิทั จดัการลงทุน 

               - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  

1) อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี ทีก่องทุนพงึไดร้บั วงเงนิ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย 

และธนาคารไทยพาณิชย ์ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 

2) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยทีม่อีายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 (ThaiBMA 

Government Bond Index(1-3 Year)) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50 

3) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กู้ทีค่ดิคาํนวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (A- 

ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยทีม่อีายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี (ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (A-

up)(1-3Year)) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 

  * NAV ณ วนัที ่27 ก.ค. 2565 

  ผลการดําเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ภาคผนวก 1 

  1.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

 1.1     การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทนุรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ใน

การซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที่ผูล้งทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ทาง

ภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (ยกเวน้กรณีที่ผู้สนใจลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เพื่อการเลี้ยงชพีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการอยู่แลว้) พรอ้มกบัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน

ใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ และเอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษีเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล

โครงการ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิด

บญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ําการทุกแห่ง

ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ  

สําหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคําขอ

เปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บั

อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุเป็นบุคคลธรรมดา  

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามของ

นิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2     วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่

ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอ

ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วย

ลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท  
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การส่งคาํสัง่ซ้ือและชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจ

ดําเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี พรอ้ม

ชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจํานวนที่ระบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจดัการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยชําระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย

บญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) คําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอื

วธิีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั ทัง้น้ี การชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระด้วยเงินสด บรษิัท

จดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

สําหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย

กรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการกําหนด และ

หลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน

จากผู้ส ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบสําเนาคําสัง่ซื้อให้แก่ผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

   1.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

1.3.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้

ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทนุไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอืน่ได ้ 

1.3.2   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้

แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิัท

จดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้น้ีบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

1.3.3   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง

กองทุน โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ 

1.3.4   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทํา

ใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

1.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1   บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวน

หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 

หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะ

พจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

1.4.2  ในกรณีทีจํ่านวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการ

สามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไดจ้รงิ  
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1.4.3   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคาํสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทํา

ให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวน

สิทธิที่จะจัดสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่ซื้อก่อนการ

ดําเนินการ  

1.4.4   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการ จะไม่จดัส่งเอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ของการลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีให้ผูท้ ี่สนใจจะลงทุน ในกรณีที่ผูส้นใจจะลงทุนเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเพื่อการเลี้ยงชพีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการอยู่แล้วในขณะนัน้ หาก

ขอ้มลูของเอกสารนัน้ไม่มกีารเปลีย่นแปลงไปจากขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเคยไดร้บั  

  1.5   การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.5.1   เมือ่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี ดงัตอ่ไปน้ี ใหก้ารอนุมตัิ

ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลงในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจําหน่ายหน่วยลงทุน

ใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะแจง้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น

จากเงนิที่ได้รบัจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันสิ้นสุด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถ

คนืเงนิและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานัน้ไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการ

จะชําระดอกเบี้ยในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัที่บรษิัทจดัการ

ชาํระเงนิค่าจองซื้อจนครบถว้น  

เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหน่ึง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ

หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ  

ทัง้น้ี  บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่  สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการเป็นอย่างอืน่ได ้ 

1.5.2   ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน

ไวต้่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน

หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมด

โดยไมม่ดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่

ในกรณีทีส่มควรและจําเป็นจนทําใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

ตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบญัชกีองทนุรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอเปิด

บญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุน

ของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่

ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ

ขายหน่วยลงทุน  

2.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่

ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท
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จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

ทัง้น้ี ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัทจดัการภายใน 3 

วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งคาํสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการตามคาํสัง่ซื้อทางโทรสาร

ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสาร

ตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิัท

จดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

  2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจด

ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

2.1     การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  

2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและดําเนินการให้ตวัแทนสนับสนุนทีใ่ช้ในการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษีเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (ยกเวน้กรณีทีผู่ส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเพื่อการเลี้ยงชพีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการอยู่แล้ว) พรอ้มกบัคําสัง่ซื้อ

หน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ และเอกสารเกี่ยวกบั

สทิธปิระโยชน์ทางภาษีเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

และ ณ สถานทีต่ดิต่อของตวัแทนสนับสนุนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชพี คู่มอืผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และตวัแทนสนับสนุน ในวนัและเวลาทําการ หรือ

ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

2.1.2  สาํหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบ

คาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมตอ่ไปน้ี 

เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

• สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

  หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล  

• สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย   

  ผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสําเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ  

  หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

2.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

2.2.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและตวัแทน  

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืตวัแทน  

2. สาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 
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วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นวนัทําการขายหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัทําการของสปัดาห ์ระหว่างเวลา

เริม่ทําการถงึ 15.30 น.  

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ สิ้นวนัทําการขายหน่วยลงทุน

นัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัทําการขายนัน้

บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท  

การส่งคาํสัง่ซือ้และชาํระค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี บรษิทัจดัการอาจดําเนินการให้

มกีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี พรอ้ม

ชําระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจํานวนทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืตวัแทน

สนับสนุน โดยชําระดว้ยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ (เช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงนิฝากซึ่งบรษิัท

จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) คําสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ

ยอมรบั ทัง้น้ีการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การชําระดว้ยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัเดยีวกบัวนัทีท่ีร่ะบุในคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเท่านัน้  

สําหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีัญชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย

กรอกรายละเอียดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ส่ง

โทรสารพรอ้มหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอื

ตวัแทน  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืตวัแทนสนับสนุนไดร้บัคําสัง่ซื้อและไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ย

แลว้ บรษิทัจดัการหรอืตวัแทนสนับสนุนจะมอบสาํเนาคาํสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้

การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

2.3   เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทนุ  

2.3.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาํสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วย

ลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนได้ทํารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้ถือหน่วย

ลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้  

ทัง้น้ีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เวน้แต่

บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ในกรณีทีก่ารชําระเงนิดว้ยคําสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้

ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะ

ดําเนินการนําส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้

คนืจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้น้ีบรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ตัวแทนสนับสนุนดําเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท

จดัการได ้ 

2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ

กองทนุ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้

เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

ไม่ดําเนินการตามคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ 
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  2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามคําสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่า

ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจํ้านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนทีจ่ดทะเบียนไวต้่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้

หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ําระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่ี

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตาม

สดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.4.2  ในกรณีทีจํ่านวนเงนิทีร่ะบุในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

สามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัทําการขายที่บรษิัทจดัการทํารายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหต้ามจํานวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายหน่วยลงทุนของคาํสัง่ซื้อนัน้ ๆ 

 เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการคาํนวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 

ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการคาํนวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าคําสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้

เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแตบ่างส่วนหรอืทัง้หมดโดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการดําเนินการ  

2.4.5  บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน สามของหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายได้

แลว้ทัง้หมด 

2.5   การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร

ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 

15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทาํการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะโอนเงิน นําฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ส ัง่ซื้อ หรือชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้ส ัง่ซื้อส่ง ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในคาํขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคาํขอ

เปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในคําขอเปิดบัญชีกองทุนของผู้

ส ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้น้ี บรษิทัจดัการ

อาจมอบหมายใหต้วัแทนสนับสนุนเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอื่นๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการ

แก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที่ทีท่ําการทุกแห่งของ

บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของตวัแทนสนับสนุนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อน

วนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของตวัแทนสนับสนุนทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วย

ลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  
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2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้

เป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ 

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) บรกิาร

ธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ี การให้บรกิารดงักล่าวจะ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทนุวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ

ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร

ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของตัวแทน

สนับสนุนทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัท

จดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่

ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้น้ี ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่

มกีารส่งคําสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการตามคําสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถอื

ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการดําเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลือและไม่มกีารทําธุรกรรมใดๆ เป็น

เวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6. บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้ใน

รายละเอยีดโครงการ 

 7. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจําป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจาก

ทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการ

ให้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารตามที่สํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัท

จดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัิ

ใหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

      สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

3.4.1 การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิหรอืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหน่ึง โดยกรอก

รายละเอียดในคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต) 

พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งคําสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปน้ี เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ

เป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

หนังสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี และสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจ และผูร้บัมอบอํานาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืกําหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัทําการของสปัดาห์ ระหว่าง

เวลาเริม่ทําการถงึ 15.00 น. 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิ้นวนัทําการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อคํานวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิ้น

วนัทําการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนไม่ตํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการ

นับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มี

ลกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อการชําระราคา เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากสํานักงาน ก.ล.ต บรษิัทจดัการจะชําระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคํานวณมูลค่าและ

ราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่

มลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบ

ต่อการชําระราคา และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” 

“การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

โดยบรษิทัจดัการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยนําเงนิค่า

ขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอํานวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้แจง้ความประสงค์ไว้ ตามรายละเอยีดในคําขอ

เปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีที่ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งใหผู้้ถือ

หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น

ผูดํ้าเนินการดงักล่าว 
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หรอืบรษิัทจดัการจะดําเนินการให้มกีารหกักลบหน้ีกนัให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมน้ีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ของบรษิทัจดัการ 

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถชําระเงนิใหผู้ข้ายคนื

หน่วยลงทุนตามวธิกีารในคําขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาชําระค่า

ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการ

ขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูดํ้าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1. คาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคําสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้ํารายการรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจํีานวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพยีงพอกบั

จํานวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้น้ีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้

เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นไดท้ัง้น้ี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดย

มจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทําให้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืมจํีานวนตํ่ากว่าจํานวน

หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีข ัน้ตํ่า (ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุน

ทัง้หมดตามจํานวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน   

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิัทจดัการจะปิด

ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ

และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจ้งให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการขายคนืหน่วยลงทุนของคาํสัง่ขายคนืนัน้ๆ 

เวน้แต่เวน้แต่บรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการคาํนวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนที่ทํารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตาม

วรรค 1 ภายในวนัทําการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สิน้การคาํนวณดงักลา่ว 

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจ

ชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมกําหนด 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัรบัซื้อ

คนื หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ดําเนินการนําส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผัน

ระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัคาํนวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทําการของ

ผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น

ผูดํ้าเนินการนําส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อื 

หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง

สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
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โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ทําการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงื่อนไขอื่นๆ 

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี 

1.1  การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemtion Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ 

1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร ธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic 

teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้น้ี

การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้

2. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 

และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะไม่ดําเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

ทัง้น้ี ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งคําสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัทจดัการภายใน3 วนั 

นับแต่วนัทีม่กีารส่งคาํสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดดํ้าเนินการตามคาํสัง่ขายคนืทางโทรสารของ

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่

ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการดําเนินการ

ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอื

เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ

ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลือและไม่มกีารทําธุรกรรมใดๆ

เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

5. บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ

หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

6. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้

แตกต่างจากทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนั

หรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ํานักงานกําหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวม

ไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถดําเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจําเป็น ทัง้น้ี ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัทําการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : - 

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
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  4. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

บรษิัทจดัการอาจเปิดให้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิด

ใหบ้รกิาร ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของตวัแทนสนับสนุนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามกฎหมายด้านภาษีอากรของ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมกีารดําเนินการเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย

ดงักล่าวและตามที่รายละเอยีดโครงการกําหนด โดยเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนหน่ึง 

(กองทุนต้นทาง) เพื่อนําเงนิค่าขายคนืซึ่งได้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้าม)ี ไปซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น (กองทุนปลายทาง)  

(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นเงนิสดหรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรอืเพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่หรือการตีความหรอืการให้

ความเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจดา้นภาษีอากร หรอืดา้นหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบักองทุนเพื่อการเลีย้งชพี โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข

โครงการ) 

4.1   การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและตวัแทน  

วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีกองทุนอื่น มายงักองทุนน้ีสามารถขอรบั

หนังสอืชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี คู่มอืผูล้งทุน คําขอเปิด

บญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) คําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และตวัแทนสนับสนุน ใน

วนัและเวลาทําการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดย

กรอกรายละเอยีดในคําสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้าม)ี 

พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืตวัแทน และ

ดําเนินการใหเ้งนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตน้ทางเขา้บญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิด

ไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการต้นทางหรอืตวัแทนไดร้บัคําสัง่ที่

แสดงวตัถุประสงค์โอนย้ายจากผูถ้ือหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อ

หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้น

รายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี และเมื่อบรษิัทจดัการไดท้ํารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิ

ถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให ้ดําเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้กําหนดเรื่องมลูค่าขัน้ตํ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(สาํหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบคํา

ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิชน่เดยีวกบั

การเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ

เป็นอย่างอื่น)  

4.2    การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีกองทุนอื่น สามารถสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่

บรษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่บรษิัทจดัการและตวัแทนสนับสนุนในวนัและเวลาทําการ 

หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

กําหนด (ถา้ม)ี และนําส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืตวัแทน และบรษิทัจดัการจะดําเนินการนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนต้นทางน้ี ไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชพีปลายทาง หรอืชําระใหแ้ก่บรษิทัจดัการทีจ่ดัการ
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กองทุนเพื่อการเลีย้งชพีปลายทางดงักล่าว ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด ภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัที่บรษิทัจดัการหรอืตวัแทนได้รบัคําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน หรอืคําสัง่สบัเปลี่ยน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการกําหนด ทีส่มบูรณ์จากผู้ถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตาม

ขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน

ตามคําสัง่ซื้อหรอืคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) และเมื่อบรษิัทจดัการได้ทํารายการ

สบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ

อนุญาตใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอืน่ได ้ 

4.3    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.30 น.  

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการจะถือว่าวนัทีค่ําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัทําการ

ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัคาํสัง่ซื้อ หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์

และบรษิทัจดัการไดร้บัชาํระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีตน้ทาง  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ทําการถงึ 15.00 น.  

ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัทําการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัท

จดัการไดร้บัคําสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการกําหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตน้ทาง และได้ทํารายการสบัเปลีย่นแล้ว บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นเงนิสดหรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการ

ยอมรบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่หรอืการตคีวามหรอื

การใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจดา้นภาษอีากร หรอืดา้นหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวกบักองทุนเพื่อการเลีย้งชพี โดยไม่ถอืว่า

เป็นการแกไ้ขโครงการ)  

ทัง้น้ี กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทางผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามปกตขิอง

กองทุนน้ีสาํหรบัการสบัเปลีย่น  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คํานวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัทําการรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทํารายการ

สบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

(บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นเงนิสดหรอืวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการ

ยอมรบั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสัง่หรอืการตคีวามหรอื

การใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจดา้นภาษีอากร หรอืดา้นหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวกบักองทุนเพื่อการเลี้ยงชพี โดยไม่ถอืว่า

เป็นการแกไ้ขโครงการ)  

ทัง้น้ี กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามปกติ

ของกองทุนน้ีสาํหรบัการสบัเปลีย่น  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหน้ีเพื่อการเลีย้งชพี  41 

1. กรณีที่กองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจํีานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า

หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลทํา

ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ตํ่า (ถ้าม)ี บรษิัท

จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้น้ี หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะติด

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 

ณ สถานทีต่ดิต่อของตวัแทนสนับสนุนทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการกําหนด 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และวธิกีาร

เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรอืเพื่อให้เป็นไปตาม

คาํสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อีํานาจดา้นภาษอีากร หรอืดา้นหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบักองทุน

เพื่อการเลี้ยงชพี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศที่สํานักงานบรกิารของบรษิัท

จดัการ (ถา้ม)ี สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถา้ม)ี ของตวัแทน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

การออกและส่งมอบหนังสอืรบัรองการโอนและเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 

(กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง) และหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนอื่น ใหแ้ก่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์หรอืโดยใหต้วัแทนเป็นผูดํ้าเนินการนําส่ง เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อนกําหนดการชาํระ

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

เงื่อนไขอื่นๆ  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว 

ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของตวัแทนสนับสนุน

ทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี  

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ

(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะ

เดยีวกนั ทัง้น้ีการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ําได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอื

เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียด

การใหบ้รกิารดงักล่าว ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ

ของตวัแทนสนับสนุนทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

คนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซื้อหรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 

“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้

ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าคําสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อ

กองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืทําให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท

จดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ดําเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จําเป็นต้องแจง้

ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการดําเนินการ  
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ภาคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1.   ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอื

หลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

กําหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนให้

ความเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และ

หากบรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่

แก้ไข เปลีย่นแปลงของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการดําเนินการ ทัง้น้ี ใน

กรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือ

หน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดําเนินการที่ผดิไปจากรายละเอียดโครงการ และถอืว่าได้รบัมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน

แลว้ 

        ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 

 1. ตราสาร TS หมายความว่าตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน  ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศน้ี ซึง่มคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงัน้ี 

1.1  ไม่มขีอ้กําหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ําใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนินการใหม้กีารรบัโอน

สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถงึไดเ้พื่อนํามา

ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิ

จากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัทําตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

 2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีกํ่าหนดในขอ้ 1. 

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อชําระหน้ีการคา้  B/E หรอื P/N ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลั

หรอืรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้น้ี การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) 

ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงัน้ี 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่

6 ขอ้ 1    

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทําใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ ต้องเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถ

ลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
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และเป็นทรพัย์สนิทีส่ามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่

อาจทําใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมขีอ้กําหนดห้ามเปลี่ยนมอื ผู้ออก SN ต้องยนิยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อน

ครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งดําเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  

ทัง้น้ี ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมภายในวนัทําการ

ถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียสําคญั ใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้มูลค่า

ยุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหน่ึงไม่นํามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่

กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีทีอ่อก

ใหม่ 

2.2.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึ่งเป็น

ทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ีก่อน

การลงทุน 

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคาํนวณ เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการคํานวณราคาที่

แสดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นั

ดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ. ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม ภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคญั ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่า

ยุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ในกรณีตราสารทีก่องทุนลงทุนมสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเสมอืนว่ากองทุนไดล้งทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อ

ขายล่วงหน้านัน้โดยตรง 

         ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงัน้ี 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS 

1.1.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสาํหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2

และขอ้ 1.3  

1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีกํ่ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และ

ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีาร

ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงานกํากบัดูแล ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใต้

หลกัเกณฑ์การกํากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการสําหรบักองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของ

ประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศที่กํากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน อย่างเพยีงพอ  ทัง้น้ี ตามรายชื่อ

ประเทศทีส่าํนักงานกําหนด 
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1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจํากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะ

กรณีมเีหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้กบัการลงทุนใน

หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคาํทีล่งทุนในทองคาํแท่ง) 

1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคีาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 

limit ของ MF นัน้  ทัง้น้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.1.4.2 มกีารลงทนุในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคีํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 

สาํหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit  ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทนุ ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัยส์นิซึ่งเป็นประเภทและ

ชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนําทรพัยส์นิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าคํานวณตามสดัส่วน (pro 

rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 

1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่

กองทุนทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความ

จําเป็นและค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกํ่าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

1.2.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 

และขอ้ 1.3 

1.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

         ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงัน้ี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

       ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงัน้ีทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2 บรษิทัเงนิทุน 

1.3 บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4 บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5 บรษิทัประกนัภยั 

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7 กองทุนฟ้ืนฟู 
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 1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

 1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

   2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา reverse repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงัน้ี 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัตา่งประเทศตอ้งม ีcredit rating อยู่ในอนัดบั 

investment grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็น

ตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.4.1   ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจาก

การจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.5   ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและ

อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating ระยะสัน้

ดงักลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหน้ีซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและ

อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating ระยะสัน้

ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

             2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.  ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4.  ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

  4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) หรอื TSFC 

  4.2  หา้มนําหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

 4.3   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวธิกีาร ดงัน้ี  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 

                   ทัง้น้ี ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม reverse repo  

 4.4   การดํารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.1.1 บรษิทัจดัการตอ้งเรยีกให้

คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการทาํ reverse repo ใหแ้ก่กองทุน 

เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายใน

วนัทําการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 

4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั มมีลูค่าน้อย

กว่ามลูค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ 
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แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมกีารกําหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดกํ้าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความ

เสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ดําเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

  4.5 การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี 

4.5.1 คาํนวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีารคาํนวณ 

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญา

รายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงกําหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัย์หรอืตรา

สารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอื่นได ้

  4.6 discount rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอื

ตราสารทีซ่ือ้แล้ว 

            ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ ลงทุน ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระทําการใน

ฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืดําเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแตล่ะรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกําหนดเพิม่เตมิ 

2.  หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยทําหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3.  การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัน้ี 

     3.1 ดําเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น 

     หลกัประกนัดงัน้ี  

 3.1.1 เงนิสด 

 3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

 3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

 3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋

และเป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

 3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

3.1.5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating 

ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

 3.1.6 ตราสารหน้ีทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
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 3.1.7 หนังสอืคํ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

 3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้น้ี ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทนุในตราสารทุน 

กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

 3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ดําเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืดําเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้  

 บลจ. สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืทําใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม 

     หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชําระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4 ดํารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงัน้ี 

                    3.5.1   เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

                    3.5.2   บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงัน้ี 

  3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ   

  จดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

  3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่ วนัออกตัว๋ และ 

  เป็นตัว๋ทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

  3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหน่ึงอย่างใด   ดงัน้ี 

    3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น   

    credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

    3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

 3.5.3   ตราสารภาครฐัไทย 

 3.5.4   reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4.  ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว่์าดว้ยขอ้กําหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัใน

ธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

            ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง ดงัน้ี 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื1.7  

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7  underlying อื่นตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้น้ี ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื underlying ที่

เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน  

 โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 
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  2.2.1    derivatives on organized exchange 

  2.2.2    OTC derivatives ดงัน้ี 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย.์ ธนาคารที่

มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 

2.2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลโดยหน่วยงานกํากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชําระหน้ีดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุน  

 สามารถลงทุนได ้ทัง้น้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  

     ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงัน้ี 

3.1   เป็นดชันีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยัต่างๆ ที่

นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคํานวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทัง้น้ี 

underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2   เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมน้ํีาหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหน่ึงมน้ํีาหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิอตัราทีกํ่าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคาํ

หรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองคาํหรอืน้ํามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงัน้ี 

3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้

โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและทําหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้น้ี หากปรากฏว่า

สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่าง

มปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวนัทําการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่างดงัน้ี 

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

3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่าํนวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใด

สนิคา้หน่ึง 

3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืคาํนวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารคํานวณ

ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจํานวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทนุอาจตอ้ง

ชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
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ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 

derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี 

6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ย

ของแต่ละเดอืน ทัง้น้ี ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของ บลจ.  ใหค้ํานวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัทํา

การถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสาํคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้

มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงัน้ี 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัน้ี 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้าย

ประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้

โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุด

ในวนัครบกําหนดตามปกต)ิ  ทัง้น้ี ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default 

Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่าํระหน้ีเมื่อเกดิ credit 

event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event 

ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของ

สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัยอ์้างองิทีเ่กดิจาก

การลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่าย

ผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี 

ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่

เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event 

หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญา

มาตรฐานอื่นตามทีส่าํนักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงัน้ี 

7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอื

กฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีกํ่าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่credit derivatives นัน้

อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3  ไม่มขีอ้กําหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ : ไม่มี 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทนุรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศกําหนดดงัต่อไปน้ี 

ในกรณีทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน 

บรษิทัจดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment   

      grade  แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสาร

มลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

4.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้น้ี เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที ่

      รฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

หรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีูมลิําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลอืกใช ้credit rating แบบ national scale ซึง่

ประเทศนัน้ตอ้งม ีsovereign rating อยู่ในระดบั 

investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี  

  รายละเอยีดตามแบบ filing 

5.2.3   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี < 397 วนั    

  นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื    

  5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 

  บุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ

สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

               5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด  

 ย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศ  

 ไทย  

 5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

  5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี > 397 วนั  นับ

แต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ 

regulated market 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%   

(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทนุ 

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

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี  

6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1  เป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment 

         grade 

6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่าง 

        หน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืใน

ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.1.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวนัชาํระหน้ี ≤ 

397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ

ตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนั

ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

              6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้  5.2.3.1 –  5.2.3.9  

              6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที ่               

 ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

              6.1.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ ี   

 ลกัษณะทํานองเดยีวกบับคุคล    

 ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.2   ธุรกรรมดงัน้ี ทีคู่ส่ญัญาม ีcredit rating อยู่ในระดบั 

investment grade 

6.2.1   reverse repo 

6.2.2   OTC derivatives 

6.3  หน่วย CIS ตามที่ระบุ ในข้อ  1 ส่วนที่  2 ข้อ 1.2. ที่ จด

ทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ สําหรบัผู้ลงทุนทัว่ไป

ของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่

ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่

อาจทําให้มกีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขาย

ใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  หรอื 

(2) น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน benchmark 

+ 5% 

 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุม่กจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบั

บรษิทัดงักล่าว  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ีแล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25%  

(2)  น้ําหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงัน้ี ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน  
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2. Derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีนิ่ติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศ

ของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา 

ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ 

      ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื 

derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น 

MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุ

กองทนุ 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  คงเหลอื ≤ 

6 เดอืน  ทัง้น้ี เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

2.1 B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต ่MF 

ไดดํ้าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรา

สารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงื่อนไข

ให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA 

และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขอ

อนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีที่

ออกใหม่) 

2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา

การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสาร

หน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงัน้ี 

2.4.1 มลีกัษณะตาม 6.1.3 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วน

การลงทุนทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื

คู่สญัญา (single entity limit) 

2.4.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า 

Investment grade หรอืไม่ม ีcredit rating  

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

5.1  ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุน

ทีค่าํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single 

entit limit) 

5.2   ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน หรอืตราสาร Basel III 

ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีต่วัตราสาร และ/หรอื ผู้

ออกตราสารทีต่ํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-

ทุกประเภทรวมกนั 

ไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

investment grade/unrated) 

6 ทรพัยส์นิดงัน้ี 

6.1 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ 

6.2 ตราสาร Basel III 

6.3 Derivatives เป็นตราสารตาม 6.1-6.2 

ไม่เกนิ 20% 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกบั   

 product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

7 Derivatives ดงัน้ี 

7.1 การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ทีม่วีตัถปุระสงค์

เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging)  

 

7.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการ

ลดความเสีย่ง non-hedging) 

Global exposure limit 

7.2.1  กรณี MF ไม่มกีารลงทนุแบบซบัซอ้น 

จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย

ตอ้งไม่เกนิ 100% ของ NAV 

7.2.2  กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย

มูลค่าวามเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้อง

เป็นดงัน้ี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนใน

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic 

investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น  

(exotic derivatives) 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ตราสาร Basel III ของ

ผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถงึตราสารหน้ีภาครฐัไทยหรอืตราสารหน้ี

ภาครฐัตา่งประเทศ) 

1.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิ (financial 

liability)   ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ

การเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสดุ  

     ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีน้ีสนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่

ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบ

การเงนิลา่สุด บลจ. อาจนํามลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าว

มารวมกบัมลูค่าหน้ีสนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ย

กไ็ดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีาร

เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มี

หน้ีสนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไม่ครบกําหนดการ

จดัทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ช้

อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ใน

กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย

โครงการ 

1.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทนุในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารที่

ออกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment 

grade หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน

ภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 

ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็น

รายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing 

ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บั

กรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ  

    ทํานองเดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9. 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF ที่ออก

หน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

  (1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ    

      ครบถว้นดงัน้ี  โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก  

      สาํนักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หน้ีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทํางบการเงนิตาม

มาตรฐานการบญัชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า

ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards 

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

“ทัง้น้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่อง การ

ลงทุนของกองทุน” 
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ส่วนท่ี 5 : การดาํเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่ เปลี่ยนแปลงไปจน   

    เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่ง 

     ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั  

     จดัการ 

(2) จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่ เกินกว่า   

     90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจําหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัทํารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึ

วนัที่ได้จําหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัใิห้เป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมูลตาม

วรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั

ทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม  

    อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็สําเนารายงาน

ไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิ่ม เติม ในทรัพย์สินที่ เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที ่ 

     กําหนดเวน้แต่เป็นการดําเนินการตามขอ้ 3 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ  แต่ 

     ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงัน้ี เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 

สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3  

(ข)  ภายใน 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทําการดังกล่าว สําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ  

     (3) (ก)  

(4) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ 

จํานวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อ

ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีกํ่าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัทํารายงาน

ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 

(concentration limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิัทจดัการต้อง

ดําเนินการดงัน้ีดว้ย  

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผัน  

         จากสาํนักงาน  
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(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอีํานาจควบคุม หรอืยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุน้ของบรษิัท

จดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้ง

ทําคาํเสนอซื้อ  

 3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงัต่อไปน้ี 

จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้กําหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิดงักล่าว

ต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนหรอืได้สทิธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการตอ้งดําเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทนุไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทนุตามขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

4. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นอื่นใดทําใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่

กําหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการดําเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ

สามารถใชดุ้ลยพนิิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการ

ดําเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ

ระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้น้ีในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถ

ดําเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.กําหนด 

ส่วนท่ี 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้องดําเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1.1  จดัทํารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ําใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สาํเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ดําเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน 

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการดําเนินการ

แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน

กําหนดเวลาดงักล่าว ทัง้น้ีทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็น

กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงที่ผูล้งทุนทําการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจํานวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัทําการ ทัง้น้ียงัตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะ

ออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็น

ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการต้องงดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้ังคบั และในกรณีที่ครบ

กําหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั 

บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหน้ีเพ่ือการเลี้ยงชีพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั  จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทัง้น้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั   

• ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ให้เข้าใจ รวมทัง้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
และขอรบัคู่มือภาษีได้ท่ีบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัทจัดการ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้  

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทําการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี 
ไท ย ชั ้น  16 ถน นห ลังสวน  แขวงลุมพิ นี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพ ฯ 10330 โทรศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ  0-2686-9595 
www.principal.th 

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามคาํ
จาํกดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอาํนาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องทําความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว 
บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การ
เปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การทาํธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การ
ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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