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• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ซ่ึงมีเง่ือนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดก่อนท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์
ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุน
ได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

• ในกรณีท่ีมีการรบัค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนน้ีไปลงทุน บริษัทจดัการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนน้ี
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)  

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี เป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน
เงินตรา ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ภาษีอากร ความเสี่ยงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือข้อก าหนดอื่นๆ อาทิ 
ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมี
ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนไทยอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงิน
ลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างอิงโดยตรง 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
ใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก  
กไ็ด้ ดงันั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุน
ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• บริษัทจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษัทหลกัทรพัยแ์ละ/หรือบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รบัรอง       
ถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถาม    
ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2566 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 

ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม  
ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี 

Principal China Technology Fund  
(PRINCIPAL CHTECH)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-A)  
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-I) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-X) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ และชนิดช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ รวมถึงชนิดผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคตได ้
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่าน
ทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบริการหน่วยลงทุนที่ยงั
ไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุก
แห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

นโยบายการลงทุน 1. กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund 
(ETF) ต่างประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศจนี หรอืบรษิัท
ทีม่กีารด าเนินธุรกจิในประเทศจนี หรอืบรษิทัทีม่รีายได้หลกัจากการประกอบกจิการในประเทศจนีที่มกีาร
ท าธุรกิจทีห่รอืได้รบัประโยชน์จากธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยี หรอืนวตักรรมที่เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยี 
โดยรวมถึงอินเตอร์เน็ตซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือ (Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, E-Commerce หรือ
กจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัดิจทิลัต่างๆและ/หรอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอื ETF อื่นใดที่สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุนทีบ่ริษทัจดัการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน 
ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินกว่า  ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน 
ทัง้นี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

2. ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน 
Exchange Traded Fund  หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะ    

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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คล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการ เงิน และ/หรือ
หลักทรัพย์หรือทรพัย์สินอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับ    
ความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยมีอันดบัความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในหลักทรัพย์          
หรือทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่ งหลักทรัพย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) รวมทัง้สิ้นไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพจินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ 
และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรพัย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกัน
ความเสีย่ง  เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
อาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการ
กองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด ้

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวต้ราสารทีม่ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมี
ไวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความ
น่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อยา่งไร
กต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่ีอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่ัวตราสารหรือที่ผูอ้อกตรา
สารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอันดบั
ความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไข
เพิม่เติมประกาศที่เกี่ยวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  

ผูล้งทุนสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (classes หรือ 
sub-classes) หรอืขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนทีแ่ตกต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึน้อยู่กับดุลพินิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พจิารณา
เลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนน้ี ทัง้นี้ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund) หรอืลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งยงัคงมนีโยบายการลงทุนตราสารทุน โดย
ไม่ท าให้ระดบัความเสีย่งของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ขึ้น ทัง้นี้ให้เป็นไปตามดุลยพนิิจของผู้จดัการ
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กองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
อนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการที่ www.principal.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุน
ดงักล่าว  

ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็น
ทรพัย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผล ม ี(เฉพาะชนิดจ่ายปันผล) 
(โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ) 

  การป้องกนัความเสี่ยงจาก   
  อตัราแลกเปลี่ยน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

  มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ   
  หน่วยลงทุน 

 

 
 
 
  มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน   
  หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000.00 บาท    
ชนิดจ่ายเงินปันผล   : 1,000.00 บาท 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน   : 50,000,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์              : 500 บาท 
ไม่ก าหนด 

  วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ   
  จดัการกองทุนรวม 

  วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่12 พฤษภาคม 2564 

 

วนัที ่28 พฤษภาคม 2564 
 

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• เหมาะส าหรบัเงนิลงทุนของผูล้งทุนทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็น
เงนิลงทุนส่วนทีส่ามารถยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดบัสูง 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรบัตวัสูงขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าทีล่งทุนและท า
ใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 

• ผูท้ีต่้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรบั
ความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) 

• ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-D) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
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เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถงึมีสทิธไิดร้บัสทิธิ
พเิศษทางภาษี หากปฏบิตัิเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ต้อง
เสยีภาษีจากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-I) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัทีบ่รษิัทจดัการก าหนด อาท ิผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
ส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของ
บรษิทัจดัการอื่น การลงทุนจากนิตบุิคคล/สถาบนัทีม่กีารใหบ้รกิารบรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึง
ผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นต้น 
 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL CHTECH-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ หรือการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผู้รบัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการ หรอื ผู้
ลงทุนกลุ่มที่ท ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจดัการประกาศเพิ่มเติมใน
อนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 

• ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ชื่อยอ่ PRINCIPAL CHTECH-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : 

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้ส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน 
Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษัทจัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการ
ประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษได้ โดยบริษัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการให้
ทราบ 
ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด ทัง้นี้ บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสิทธใินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดให้บรกิาร เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

4. จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 3,000 ล้านบาท  

5. รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน  

• วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2565 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
ดว้ย 
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• เน่ืองจากกองทุนนี้เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ที่
กองทุนหลกัลงทุน ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ
ประเทศทีล่งทุน ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนไทย และ/หรอืกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลย
พนิจิทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุน
เริม่แรกได ้

• การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุนอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ
ประเทศทีล่งทุน ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนไทย และ/หรอืกองทุนตา่งประเทศอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย์ 
อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลี่ยน และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จึงมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง 
เนื่องจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจึงมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง 

• กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนทีม่แีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุน
จงึมคีวามเสีย่งทีก่ลยุทธ์การลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัย์ทีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน 
อาจท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลักทรพัย์ทีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมโีอกาสที่
หลกัทรพัย์ทีล่งทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ หรอืนโยบายภาครฐั
ไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

อย่างไรกต็ามผู้จดัการกองทุนจะปรบักลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั 

7. กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทุนนี้ไม่มผีู้ประกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงินต้น 

8. ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุน 

1.Hang Seng TECH Index Net Total Return Index สดัส่วน (%):59.50 

 ในสกุลเงนิ HKD ทีป่รบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนในสกุล HKD เพื่อเทยีบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุนตาม
สดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 

2.Hang Seng TECH Index Net Total Return Index สดัส่วน (%):10.50 

 ในสกุลเงนิ HKD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที ่ค านวณผลตอบแทน  

3.SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return Index สดัส่วน (%):25.50 

 ในสกุลเงนิ USD ทีป่รบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนในสกุล USD เพื่อเทยีบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุนตาม
สดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 

4.SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return Index สดัส่วน (%):4.50 

ในสกุล เงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที ่ค านวณผลตอบแทน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรียบเทยีบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม     ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลง
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ตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลา
ทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได ้  

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่ ้ออกตวัดชันีของตัวชี้วดัไม่ได้จดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดงักล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้

       9. การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
       9.1  การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 12.00 น. 
ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็น     
วนัท าการถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์  0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ทัง้นี ้ในช่วง IPO ผู้ลงทุนสามารถสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบรษิทัจดัการได ้
โดยสามารถด าเนินการได้จนถึงวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพิล ไชน่า เทคโนโลยี” ซึ่ง
เป็นกองทุนเปิดปลายทางได ้ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบัญชีจองซื้อกองทุนเปิดพรินซิ
เพลิ ไชน่า เทคโนโลย ีโดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี ้
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย์ 
ชื่อบัญช ี บญัชีจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนบัสนนุการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านกัลุมพนีิ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านกังานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

ทัง้นี ้บริษทัจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ     
ทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการทีบ่ริษทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซื้อขายหลักทรพัย์ที่ลงทุน   
(ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้าม)ี  

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

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบั
การลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที ่    
ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการจะแจง้
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 12.00 น. 
โดยบรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัที ่15 มถิุนายน 2564 เป็นต้นไป 

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศของ
กองทุนต่างประเทศที่ลงทุน และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่งทุน (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน  
(ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้าม)ี  

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

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแ์ก่กองทุนโดยรวม หรือระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ 
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ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยั
ทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุน
รวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

(1) กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
- ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความ
เสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งด้านภาษี หรือความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธไิม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิ
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัให้มขีึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึ่งอาจท าใหบ้รษิทัจดัการและ/หรอื
กองทุนมคีวามเสีย่งทางกฎหมาย ความเสีย่งดา้นภาษี หรอืความเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(2) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  
3.1   บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุตามข้อ (ก) หรือ (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่         

ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ีในส่วนของวิธีการการชดเชย
ราคาใหแ้ก่  ผู้ลงทุน บรษิัทจดัการจะปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุ นไม่ถูกต้อง และ                
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ีใน
ส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาให้แก่ผูล้งทุน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

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

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ

ได้ร ับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)             
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 
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(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 

         9.3 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้  
การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 แนบท้าย 

10. การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
1.    บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน   

   ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบั
ซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้อง 

 2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้ 
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน

การไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 
10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคืน
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ก่อนหลงั 

11.     การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว 

  1.  บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณี
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยได้รบั

ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กดิขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุน

รวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรีและท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี ้  
(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าได้ไม่เกนิ 3 
วนัท าการ 

(6) อยูร่ะหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผูกพนั 
   2.  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ีค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
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พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า

การสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว หรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้  

   3.  บริษัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขาย
หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกนิ 20 วนัท าการติดต่อกัน เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอียด วธิีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ให้ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนั
ดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

3. วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั โดยใหป้ระกาศ
ภายในวนัท าการถดัไป 
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• ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ 
ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website: www.principal.th 

 

ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

1.   ระดบัความเสี่ยงของกองทุน 

• กองทุนมีความเสี่ยงระดบั 6 

 

 

 

 

 

 

2.   ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) :  

ความเสีย่งที่เกิดจากการทีร่าคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ้นลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น 

     แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

กองทุนจะวเิคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละราย
บรษิัท เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจ
ลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร  โดยค านงึถงึภาวะเศรษฐกจิ  การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3.   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีก่องทุน
ลงทุนมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่้องการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

กองทุนจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องอย่างเพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.  ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :   

เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสี่ยงของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วย
ลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน 

     แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

http://www.principal.th/
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กองทุนได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของ
ประเทศทีล่งทุนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

5. ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :  

การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงิน
บาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้

- ป้องกนัความเสี่ยงทัง้หมด/ หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

- อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน
ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 

- ไม่ป้องกนัความเสี่ยงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จึง
เป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะ
ลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
โดยจะใชก้ารวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6.   ความเสี่ยงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัย์มคีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์พื้นฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

กองทุนจะก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม และตรวจวดั ติดตามความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ลงทุน เพื่อให้มรีะบบที่เหมาะสมในการบรหิารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ และในกรณีที่
กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลด
ความเสี่ยงในส่วนนี้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตรา
แลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสี่ยงจากการทีคู่่สญัญา
ไม่ปฏบิัตติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกับธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น 
หรอืธนาคารพาณิชย์ 

7.   ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทิศทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสินทรพัย์หรอืตวัแปร
อ้างองิ ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมอืได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  

กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยบรษิัท หรอืสถาบันการเงนิทีม่ีความ
มัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้ รวมทัง้วเิคราะห์และควบคุมระดบั
ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัย์อ้างองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม   
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เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เครื่องมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจพจิารณา
ใชข้้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มอียู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องเท่าที่สามารถท า
ไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้  

ๆ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรพัย์สินของ
กองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน ความผนัผวนในตลาดซื้อ
ขายทรพัย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สินที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ ายในการรกัษาสัดส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรอือากรแสตมป์
ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน 
เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบริษทัจดัการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
คล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษทัจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบาย
การลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็น
ต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่สามารถใช้
ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา swing factor ที่เกบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่ม
ไม่เกนิอตัราสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มกีารใช้
เครื่องมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการ
ใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลัง
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ปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุน
ทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน 
ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั และ/หรืออาจใชร้่วมกับเครื่องมือในการบรหิารสภาพ
คล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวันท าการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บริษทัจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมูลค่าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิีทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund  เมื่อกองทุนปลายทางมี
การใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษทัจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
ตามข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจดัการ
พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั หรือเห็น
ว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี้ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลักเกณฑ์การใช ้swing pricing ใหส้อดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม 
หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

    2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน จะต้องแจ้งบรษิัท
จดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

     หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

     ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นดว้ย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปฏิบตัิกับค าสัง่ที่
ไดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดียวกับค าสัง่ที่ไดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice 
period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
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เครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกิน 
Notice period สูงสุดที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้ชวน
ส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นที่บรษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

     การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการที่มกีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณ
การภายใต้ขอ้เทจ็จริงทีม่ีอยู่และหรือสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ
ทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund  เมื่อกองทุนปลายทางมี
การใช ้Notice period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 
ตามข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถอืหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืน
หน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจดัการ
พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรือเห็น
ว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขอ งบริษัทจัดการ ทัง้นี้ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการเพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช้ Notice period ใหส้อดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวม 
หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

   2.2  เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

         กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษทัจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption Gate ตาม
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 
จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมด
ของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  
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ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการ
ขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บั
การจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจ
ไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบั
ก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว อย่างไรกต็าม หากเมื่อ
บรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิทั
จดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต ่Redemption Gate จะ
ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไว้ในโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ 
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่น
ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

 ขอ้สงวนสทิธิ ์

 1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุใน
โครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

 2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

 3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่
สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลอืได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่
คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

 4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

 5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

 การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

 1.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

 2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัที ่
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เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มี
ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวม
ผดิปกติ หรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอน
ผดิปกต ิเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรือปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
จดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามข้อมูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้ือหน่วยอาจจะได้รบัช าระเงนิจาก
ค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด้ ในกรณีที่บริษัทจดัการ
พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรือ
เห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี้ โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้
สอดคล้องกบักองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษ
ของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

3. การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดังกล่าวจาก
ส านักงาน โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัตติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง  
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หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต
และ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้  ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะ
ราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอัน
เนื่ องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลักทรพัย์ทีเ่ป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี   20 
 

 
สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดั

จากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการ  นับ

แต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบั    
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธิออกเสียง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ี่
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

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

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวงทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิทั
จดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมลูเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

       1.    รายชื่อคณะกรรมการ 

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

        2.    รายชื่อผู้บริหาร 

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

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

     มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 64 กองทุน 
• มูลค่าทรพัย์สนิสุทธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 75,974,017,511.86 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คณุศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คณุวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรุณ ทรพัย์ทวกีุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณประพจน์ อ้วนเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสทิธกิารย์ พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลิมเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

          5.  รายชื่อผู้จดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 

•   คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวิทยา (เกยีรตนิิยม) จาก   
                                            Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                             บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                             บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน 
                                             ภูมิภาคอาเซยีน, บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร์ วจิยัและกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

•   คุณวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

                ประวตักิารศกึษา 

                พ.ศ. 2537 - 2538                      ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                 

    ประสบการณ์ท างาน 

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

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

•   คุณวิริยา โภไคศวรรย ์

                 ประวตักิารศกึษา 

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

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

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

  พ.ศ. 2543 - 2547  ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร  
       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์          

ประสบการณ์ท างาน  

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

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

พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จ ากดั 
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พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

•   คุณธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   

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

พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห์, ส านักงานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห์, ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

•   คุณประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 

ประวตักิารศกึษา 

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

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

ประวตักิารท างาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แตง่ตัง้ 

        7.    นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.    ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย โทรศพัท์ 02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายชื่อผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซซูาน เอี่ยมวณิชชา 
ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาววนัด ีเอี่ยมวณิชชา 
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ชื่อ : นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 
ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 
หรือบุคคลอื่นที่ไดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี   25 
 

 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้  
      ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 28 พ.ค 2564    
- 30 เม.ย. 2565 
เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ 
      (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ*** 
      ชนิดสะสมมูลค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 

 
 

1.881 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 

 
1.486 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

 
0.035 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
0.297 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าใช้จ่ายอื่น*** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 0.063 
o  ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
0.063 
ไม่ม ี

ข้อมูลอื่นๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี   26 
 

 

 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 

              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
 ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะค านวณเป็น %ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้   

              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์   

NAV หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหน้ีสนิทัง้หมด ทัง้น้ี มูลค่าหน้ีสนิทัง้หมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัที่ค านวณ 

ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มกีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนน้ีไปลงทุน 
บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนน้ีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม (ถ้าม)ี 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ/ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทนุ หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้น้ี หากมกีาร
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษทัจดัการจะประกาศให้ผูล้งทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้  
      ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 28 พ.ค 2564    
- 30 เม.ย. 2565 
เกบ็จริง*,** 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได ้  0.03 
o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.003 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.010 
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามที่จ่ายจรงิ 0.016 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.001 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได)้ 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

 
 

1.911 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.14 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 
อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า  
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมูลคา่หน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมูลคา่หน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 
1.50 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า  
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 
ยกเวน้ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่าใชจ่้ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขาย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 
ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย
ทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดไวแ้ล้ว 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่คา่ธรรมเนียมได้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให ้   
ผูล้งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน 
หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี จะเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

 

• อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน : ร้อยละ 12.90 

• Port Folio Duration : ไม่มี 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ 
ชนิดสะสมมูลค่า -52.03 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 เมษายน  2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              9,414,095.88          1.03  

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ          6,768,700.36          0.74  

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 /ประเทศสหรฐัอเมรกิา         244,144,396.80         81.36  

 หน่วยลงทุน*3 /ประเทศฮ่องกง         677,651,593.49         16.69  

อื่น ๆ             

 ทรพัย์สนิอื่น              5,178,518.13          0.57  

 หน้ีสนิอื่น  (32,713,282.14)  (3.59) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ        910,444,022.52        100.00  

หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   
  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน ETF / ประเทศสหรฐัอเมรกิา    
  

*3 หน่วยลงทุนกองทุน ETF /ฮ่องกง ประเทศจนี    
 
 

รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 16,182,796.24 1.78 
 (ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 
15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port         

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 9,412,082.93 9,414,095.88 

2 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 9,001.43 9,001.43 

3 เงนิฝากธนาคารสกุล
ต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 6,759,698.93 6,759,698.93 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ย  คา้งรบัแล้ว     
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

หมายเหตุ :      

-    เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุน 

-    ตวัชี้วดั 

1.Hang Seng TECH Index Net Total Return Index สัดส่วน (%):59.50 ในสกุลเงิน HKD ที่ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนในสกุล HKD เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุนตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยน 

2.Hang Seng TECH Index Net Total Return Index สดัส่วน (%):10.50 ในสกุลเงนิ HKD ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลบาท 
ณ วนัที่ ค านวณผลตอบแทน  

3.SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return Index สัดส่วน (%):25.50 ในสกุลเงิน USD ที่ปรบัด้วยต้นทุนการ
ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนในสกุล USD เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุนตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งด้าน
อตัราแลกเปลี่ยน 

4.SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return Index สัดส่ วน  (% ):4.50 ในสกุ ล  เงิน  USD ปรับด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่ ค านวณผลตอบแทน 

*    NAV ณ วนัที่ 29 เม.ย. 2565 
-    ผลการด าเนินงานในอดตี มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผลการด าเนินงาน 
ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 30 เม.ย 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(1 พ.ค. 56) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(28 ม.ค. 2565) 

6 เดือน 
(29 ต.ค. 2564) 

1 ปี 
(30 เม.ย. 2564) 

3 ปี 
(26 เม.ย. 2562) 

5 ปี 
(28 เม.ย. 2560) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)       

  ชนิดสะสมมูลค่า 5.7961* 7.1510 8.5472 N/A N/A N/A 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี       

  ชนิดสะสมมูลค่า -42.04% -18.95% -32.19% N/A N/A N/A 

  ตวัชี้วดั (Benchmark) -40.79% -19.36% -30.41% N/A N/A N/A 
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ภาคผนวก 1 

รายละเอียดกองทุนท่ีลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
1. กองทุน iShares Hang Seng TECH ETF 

ชื่อกองทุน  : iShares Hang Seng TECH ETF 
Share Class   : ไม่ม ี
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 14 กนัยายน 2563  
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : ฮ่องกง 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย :  ฮ่องกง (Stock Exchange: Hong Kong Stock Exchange) 
สกุลเงนิของกองทุน : HKD 
สกุลเงนิทีท่ าการซื้อขาย :  HKD 
วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุน 
การจ่ายปันผล :  ม ี(ทุกครึง่ปี) 
บรษิทัจดัการ :  BlackRock Asset Management North Asia Limited 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน  :  HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 
วตัถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนให้ได้ร ับผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย 
เทยีบเคยีงกบัผลตอบแทนของดชันี Hang Seng TECH Net Total Return ซึ่งเป็นดชันีอ้างองิของกองทุน.  
นโยบายการลงทุน :  กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยหลักแล้วกองทุนจะใช้       
กลยุทธ์แบบใชต้วัแทนของหลกัทรพัย์ (representative sampling strategy) เพื่อใหก้องทุนบรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุน โดยกองทุน
จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความสมัพันธ์ในระดับสูงกับดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุนจะลงทุนในหลักทรพัย์มากเท่าที่จะเป็นไปได้ใน
หลักทรพัย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิง นอกจากนี้กองทุนอาจถือหลักทรพัย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงได้โดย
ขึน้อยู่กับผู้จดัการกองทุน หรือในกรณีทีหุ่ ้นทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงถูกระงบั หรือกองทุนอยู่ในระหว่างการปรบัพอร์ตการ
ลงทุน (Rebalance Portfolio)  
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  Futures Contracts, Index Futures Contracts, ออปชัน่บนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
Futures Contracts และออปชัน่ที่มีความเกี่ยวข้องกับดชันีอ้างอิง สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบนการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกันความเสีย่ง และไม่ไดป้้องกันความเสีย่งซึ่งผู้จดัการกองทุนเชื่อว่าจะท า
ใหก้องทุนบรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุน 
กองทุนอาจลงทุนในอนุพนัธ์ทางการเงนิ (Financial Derivative Instruments : FDIs) ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกนัความเสีย่ง
ไม่เกนิ 50% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   : 0.25% ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio)    : 0.25% ต่อปี 
หมายเหตุ: กองทุนต่างประเทศอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เตมิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆของกองทุนได ้
ตวัชี้วดั (benchmark)   : Hang Seng TECH Net Total Return Index 
Stock Codes  : 3067   
ISIN    : HK0000651213 
ดูขอ้มูลกองทุนเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.blackrock.com/hk/en/products/315923/ishares-hang-seng-tech-etf-fund 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัดชันีอ้างองิ Hang Seng TECH Net Total Return Index  
ดชันีอ้างองิ เป็นดชันีถ่วงน ้าหนักมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทีป่รบัดว้ยสดัส่วนผูถ้ือหลกัทรพัย์รายย่อยในการค านวณดชันี (Free 
Float Adjusted Market Capitalization) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของ บรษิทัเทคโนโลยทีีใ่หญ่ทีสุ่ด 30 บรษิทั ทีจ่ดทะเบยีน
ในฮ่องกง ซึ่งท าธุรกจิส่วนใหญ่เกี่ยวกบัเทคโนโลย ีโดยรวมถงึอนิเตอร์เน็ตซึ่งรวมถงึโทรศพัท์มอืถอื (Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, 
E-Commerce หรอืกจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัดจิทิลัต่างๆ 

https://www.blackrock.com/hk/en/products/315923/ishares-hang-seng-tech-etf-fund
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บรษิทัทีไ่ดร้บัเลอืกจะต้องเป็นบรษิทัในประเทศจนีทีม่รีายชื่อในกระดานหลกัของ SEHK โดยบรษิทัในประเทศจนีดงักล่าว (Greater 
China Companies) จะต้องไม่จดัอยู่ในประเภทบรษิทัต่างชาต ิ(Foreign Companies) ซึ่งหมายถงึบรษิทัทีจ่ดัตัง้นอกประเทศจนี (เช่น 
ฮ่องกง จีนแผ่นดนิใหญ่ มาเก๊า และไต้หวนั) และมธีุรกจิส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศจนี 
ดชันีอ้างองิเป็นดชันีผลตอบแทนรวม โดยเปิดตวัเมื่อวนัที ่27 กรกฏาคม 2563 ดชันีอ้างองิไดร้บัการรวบรวมและจดัการโดย Hang Seng 
Indexes Company Limited ซึ่งเป็นบรษิทัในเครอืของ Hang Seng Bank Limited ดชันีอ้างองิจะค านวณในสกุลเงนิฮ่องกงดอลล่าร์ (HKD) 
ผูจ้ดัการกองทุนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งแยกตวัเป็นอสิระจากผูใ้หบ้รกิารดชันี (Index Provider) หากต้องการดูขอ้มูลเกี่ยวกบัดชันีอ้างอิง
เพิม่เตมิสามารถดูขอ้มูลไดท้ีเ่วป็ไซต์ https://www.hsi.com.hk/eng/indexes/all-indexes/hstech. 
Bloomberg ticker ของดชันีอ้างอิงไดแ้ก่ HSTECHN 
 

2. กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF 
ชื่อกองทุน  : KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF 
Share Class   : ไม่ม ี
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 27 มกราคม 2564 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : สหรฐัอเมรกิา 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย :  สหรฐัอเมรกิา (Stock Exchange: NYSE Arca) 
สกุลเงนิของกองทุน : USD 
สกุลเงนิทีท่ าการซื้อขาย :  USD 
วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุน 
การจ่ายปันผล :  ม ี(ปีละครัง้) 
บรษิทัจดัการ :   Krane Funds Advisors, LLC 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน  : Brown Brothers Harriman & Co. 
วตัถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุนมีวตัถุประสงค์เพื่อลงทุนให้ได้รบัผลตอบแทนก่อนหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  ให้
สอดคล้องกบัราคาและผลตอบแทนของดชันี SSE Star Market 50 Component Index ซึ่งเป็นดชันีอ้างองิของกองทุน.  
นโยบายการลงทุน :   กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสนิทรพัย์ทัง้หมดในหลกัทรพัย์ที่เป็นส่วนประกอบของดชันี
อ้างอิง และdepositary receipts ซึ่งรวมถึงAmerican depositary receipts ซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนประกอบของดชันีอ้างอิงดงักล่าว 
ดชันีอ้างองิประกอบด้วยหุน้ และ depositary receipts ของบริษทัชัน้น า 50 บริษทัตามมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดที่จดทะเบยีน
ใน SSE STAR Market ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่ดูแลโดยตลาดหลักทรพัย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) ที่มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่
เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยขีองจนี จากขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์เซี่ยงไฮ ้บริษทัทีจ่ดทะเบยีนใน SSE STAR Market ส่วน
ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกดิใหม่ทีม่เีทคโนโลยีสูงและมกีลยุทธ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศยุคใหม่ Biomedicine อุปกรณ์
หรอืเครื่องมอืระดบัไฮเอน็ด์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ 
กองทุนอาจลงทุนได้ถงึ 20% ของสนิทรพัย์ในตราสารทีไ่ม่รวมอยู่ในดชันีอ้างองิ แต่ที่ผูจ้ดัการกองทุนเชื่อว่าจะช่วยใหก้องทุนเป็นไป
ตามดชันีอ้างองิ การลงทุนเหล่านี้อาจรวมถงึตราสารทุนและ depositary receipts ของผู้ออกหลกัทรพัย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของ
ดชันีอ้างองิ ตราสารอนุพนัธ์ (รวมถึง Swap, Futures Contract, Forward Contract, ตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง และออปชัน่) การลงทุนอื่น ๆ (รวมถงึ ETFs) และเงนิสดหรอืรายการเท่าเงนิสด (รวมถงึกองทุนรวมตลาดเงนิ)  
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Futures Contracts, Index Futures Contracts, ออปชัน่บนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
Futures Contracts และออปชัน่ที่มีความเกี่ยวข้องกับดชันีอ้างอิง สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบนการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกันความเสีย่ง และไม่ไดป้้องกันความเสีย่งซึ่งผู้จดัการกองทุนเชื่อว่าจะท า
ใหก้องทุนบรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   : 0.88% ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio)    : 0.89% ต่อปี 
หมายเหตุ: กองทุนต่างประเทศอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เตมิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆของกองทุนได ้
ตวัชี้วดั (benchmark)  : SSE Science and Technology Innovation on Board 50 Index 

https://www.hsi.com.hk/eng/indexes/all-indexes/hstech
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CUSIP  : 500767694   
ISIN    : US5007676944 
ดูขอ้มูลกองทุนเพิม่เตมิไดท้ี ่https://kraneshares.com/kstr/# 
 

กองทุนหลกัท่ีลงทุน 

ผลการด าเนินงานของกองทุน iShares Hang Seng TECH ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนทีล่งทุน (ขอ้มูล ณ วนัที ่30 เมษายน 2565) 

 

ผลการด าเนินงานของกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนทีล่งทุน (ขอ้มูล ณ วนัที ่30 เมษายน 2565) 
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ภาคผนวก 2 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ชนิดสะสมมูลคา่    : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี
ชนดิผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์  : ไม่ม ี

1.1   การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนงัสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และ
บรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ    ซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน (ถ้าม)ี ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค า
ขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมต่อไปนี ้เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนงัสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคล 
ทะเบยีนภาษีมูลคา่เพิม่ ภ.พ.20  
ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนติบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  
บญัชรีายชื่อผูถ้ือหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแตก่รณี 
บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 
1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 
ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ
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สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ัง่ซื้อสามารถท า
การสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ใน
กรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการทีไ่ด้รบัเงนิจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนเขา้  

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

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้น าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ได้รบัจากการ เลิกกองทุนเมื่อครบก าหนดอายุ
กองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการให้มี
การหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจดัการก าหนด  (ถ้ามี) พรอ้ม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีบ่รษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั  
ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีออมทรพัย์ ชื่อบัญช ี

“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลย”ี 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย 

จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชอีอมทรพัย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรนิซเิพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรินซิเพิล 
ไชน่า เทคโนโลย”ี  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อร ับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บริษทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชีกองทุนกับบรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระ
ค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการทีบ่ริษทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ
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รบัซื้อคนื  
3. เมื่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้

สัง่ซื้อเรียบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนา ค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพลิ ไชน่า เทคโนโลย”ี ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 
วนัท าการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนได้ถึงวัน
สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ได้เปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

  1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 
1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทุน และบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

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

1.3.3 บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

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

1.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  
1.4.1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ด้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณา

ตามวนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 
1.4.2.  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท

จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

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

1.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบริษทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่วนัใด     วนัหนึ่ง ในช่วงระหว่างวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมี
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ
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พิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ต้นที่
จ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผูส้ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษทัจดัการจะพจิารณาวธิกีาร
ตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถงึประโยชน์และความ
เป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

1.4.5. ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทัจดัการหรอืกองทุน บริษทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

 1.5   การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
 1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้การ

อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  
(2) ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้

กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการพิจารณายุติการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงค์ของกองทุนได ้ 

 1.5.2  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลังจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิทัจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วย
ลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัทีแ่จง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึ้น
จากเงินที่ได้ร ับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถ
คนืเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัท
จดัการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษัท
จดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 
เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.5.3  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน
ไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจัดสรรแต่บางส่วนหรือ
ทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่ว ันถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งต้น 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ ตาม
รายละเอียดในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะพิจารณาจ่ายคนืเงินดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการ
อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เป็นผู้ด าเนินการคืนเงินดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัท
จดัการได ้ 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามที่บรษิัท
จดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีาร
ซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี ้
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่

สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  
-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื (mobile application) (ถ้าม)ี 
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

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

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี ้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แตว่นัถัดจากวนั
จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี    
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนดิผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนดิผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ม ี

2.1  การขอรบัหนงัสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
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2.1.1   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนงัสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัที่         ผูล้งทุนควรทราบ พรอ้มกับ
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน (ถ้ามี) ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการอาจแจง้เพิ่มเติมใน
อนาคต 

2.1.2   ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 
• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี

อ านาจลงนามของนิติบุคคล 
• ทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ ภ.พ.20 
• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 
• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนติบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
• บญัชรีายชื่อผูถ้ือหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แลว้แต่กรณี 
• บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

2.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
2.2.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่
1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 
3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 
วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 12.00 น. โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเริ่มท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั 
นับตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 
ทัง้นี ้ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุนได ้
ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

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

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

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

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

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกับัญชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปนี ้หรอืบัญชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้
เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีกระแสรายวนั ชื่อ

บญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลย”ี 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบ ี

ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบัญช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลย”ี 

(3)  บัญชอีื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อร ับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 
ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระด้วยเงินสด บริษทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลักฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบริษัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผู้สัง่ซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

      2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1      การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้สัง่ซื้อแล้ว สทิธิ
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรือเพกิถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้
ในกรณีที่การช าระเงินด้วยค าสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
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ธนาคารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่      ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัด
จากวันที่ได้ร ับเช็คหรือดราฟต์นั ้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมูีลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีที่บริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อน
การด าเนินการ  

      2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  
2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจดัการได้รบั

ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่ีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอ
ต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรร
ได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro Rata)  หรือโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดย
เริม่ต้นทีจ่ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผูส้ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะพจิารณาวธิกีารตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยค านึงถงึประโยชนแ์ละความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บไดจ้รงิในวนัท าการขายที่บริษัทจดัการท ารายการ บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บริษทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ 
เวน้แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีที่บริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้
สัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

      2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  
วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิคา่สัง่ซื้อตามวธิกีารในค า
ขอเปิดบัญชกีองทุนของผู้สัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจา่ยคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั
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จดัการเหน็สมควร ทัง้นีบ้รษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าว
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท

จดัการจะประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเตมิวิธกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี ้
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  
2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่

สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  
-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  
-   แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื (mobil application) (ถ้าม)ี 
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.4  การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 
3.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อ

ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการขาย
หน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเวป็ไซต์ของบริษทัจดัการเวน้แต่กรณีที่
เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
ทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่ีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตัวจรงิไม่ตรงกัน หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตาม
ขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปิดบัญชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มีการท าธุรกรรมใด 
ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วย
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ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  
7.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืถาวร ตามที่บริษัท

จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวันด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จดัการ และแจ้งส านักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่หยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่
กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

8. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลง
วนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้ือ
ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

2.6    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

        3. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนดิสะสมมูลค่า    : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนดิผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนดิผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ม ี
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง
อื่น 

3.1  วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
หรือ สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วย
ลงทุนทีต่้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน และบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุน การขายหรือรบัซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลกัฐาน ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี ้ไปช าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนด เมื่อ บริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพกิถอนการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้
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ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่  ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุนนี้ 
สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชี
กองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ี่ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บรษิัท
จดัการอาจแจง้เพิ่มเติมในอนาคต และสามารถ     สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อ
บรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่    ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้  

(ส าหรบัผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

3.2    วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 
(ถ้าม)ี 
ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่ริษัทจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน 
(ถ้าม)ี 
ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่ริษัทจดัการ
เหน็สมควร โดยจะประกาศให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ทีท่ าการของบรษิัท
จดัการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรือประกาศทาง
เวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

3.3   ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์ (ถ้าม)ี 
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
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ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ หลังจากวนัท าการที่บริษทัจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้าม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย

ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลคา่หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษทัจดัการจะถือว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุน
ปลายทาง  
ทัง้นี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่าดังกล่าวตามที่บริษัทจดัการ
เหน็สมควร บริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุก
แห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
คา่ธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ใน
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ตามทีบ่ริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี 
- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื (mobil application) (ถ้าม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้
3.  บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ

เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สอดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรือเวป็ไซต์ของบริษทัจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

4. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้ามี) 
หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท า
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่
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ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

5.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร ตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิทัจดัการ และแจง้ส านักงานก.ล.ต. ภายใน 3 
วนัท าการนับจากวนัที่หยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
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ภาคผนวก 3 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพจิารณาลงทุน
ภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่
ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
สว่นท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน           
ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี ้ซึ่งมคีณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี ้
1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกวา่มูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล 

2.  คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ B/E                     

หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้ 
2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2.1.2  ธนาคารออมสนิ 
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives 

ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สินใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิทีส่ามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. 
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ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไวใ้น
หนังสอืชี้ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งมขีอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมือ ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบั     ผู้ออก SN 
ดงัต่อไปนีก้่อนการลงทุน 
2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มูลค่ายตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัให ้   ผู้ออก SN 
ค านวณและแจง้มูลคา่ยุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้ังคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม่ 

2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฎในระบบขอ้มูลที่
น่าเชื่อถือไดซ้ึ่งเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัสิากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจดัใหม้ี
ขอ้ตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนีก้่อนการลงทุน 
2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึ่งเกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ช้

ในการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลที่น่าเชื่อถอืดงักล่าวให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มูลคา่ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียส าคญั      ใหผู้อ้อก SN 
ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

สว่นท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน
ดงัน้ี 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

 1.1  มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

 1.2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าว ต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

single entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
    1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

     1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 

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

2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 
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ส่วนท่ี 3 :   ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :   ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 
1. คู่สญัญา ต้องเป็นนิติบุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 
1.2  บรษิทัเงนิทุน 
1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 
1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.5  บรษิทัประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.8  นิตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ต้องเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit 
Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มภีาระผูกพนั ซึ่งมีอายคุงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแตว่นัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อยา่งใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 
2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit 

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

2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดงันี้ 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
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2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใด
อยา่งหนึ่งดงันี้ 
2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัย์สนิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนีข้อง Reverse Repo ต้องไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการต้องปฏบิตัิส าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1  ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA) หรอื TSFC 
4.2  หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เข้าลกัษณะดงันี ้

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่า

ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนั
แก่ทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

  4.3  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมูีลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  
มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์          หรอืตราสารตาม 
Reverse Repo  

4.4  การด ารงมูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้  
4.4.1 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (มูลคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ

ต้องเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงิน หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใช้ในการท า Reverse 
Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลคา่รวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัย์สนิทีโ่อนมาดงักล่าว
เป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่า
สมการใน ขอ้ 4.4.1   เวน้แต่เป็นกรณีตามข้อ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั 
มมูีลคา่น้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ล้านบาท หรอืไม่
เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรือ่งดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ่งได้
ก าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แล้ว บรษิทัจดัการจะไม่
ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5   การค านวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร

ค านวณ 
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่

กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขี้อตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่
จากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6  discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย์ หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 
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สว่นท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุน ดงัน้ี 
1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว

กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันี้ที่สามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย 
1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มูีลค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบุิคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอื
หลกัทรพัย์ที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี้ 
3.1  ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มภีาระผูกพนั  
3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ ไม่เกนิ 270 วนั

นับแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating 

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้ง

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

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

ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

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

3.3  หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 

3.4  ด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมูลค่าหลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัย์สนิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ดงันี้ 
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3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ีภาระผูกพนั 

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

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่ีอายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating อยา่งหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 
3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer 

rating ต้องเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4  reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ช้สญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายืมและใหย้มื
หลกัทรพัย์และหลกัประกนัในธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 
1.1  ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2  อตัราดอกเบี้ย 
1.3  อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8  ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 
ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ้่างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 

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

ชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้

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

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนีด้ว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี 52 

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

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที่มลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันทีีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันรีาคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึง่ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้ 
3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถือและท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ. ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธิภาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันนีัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มูลอย่างทนัเหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ์ ดชันดีงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

(future price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์สนิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัดชันีสนิคา้โภคภัณฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันดีงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนีต้ามภาระผูกพนั (cover rule) 
บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 

และวนัสุดทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้
มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
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6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยินยอมใหม้กีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กี่ยวขอ้ง

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

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

7.3  ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขี้อตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี ้
7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit 

derivatives นัน้อ้างองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ิใช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรบัตราสาร TS 
ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามข้อตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยต้องไม่มขี้อก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ 

บริษทัจดัการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  
ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่
มหีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน            
ขอ้ 2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี ้ในขอ้ 3.13.2 
นี ้ซึ่งมคีุณสมบัตติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 
1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกวา่มูลคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุน 
      ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไข  

 ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
1.3  มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอซึ่ง บลจ. สามารถ

เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลคา่
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล 

2.  คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้  B/E                     

หรอื P/N ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้ 
2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2.1.2  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying                  ของ 

derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สินใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่

กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิทีส่ามารถเปลี่ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. 
ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไวใ้น
หนังสอืชี้ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งมขีอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมือ ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได้ 

2.2.4  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบั     ผู้ออก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มูลคา่ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญัให ้   ผู้ออก SN 
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้ังคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม่ 
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2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฎในระบบขอ้มูลที่
น่าเชื่อถือได ้ซึ่งเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัสิากล และ บลจ.ต้องด าเนินการจดัใหม้ี
ขอ้ตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนีก้่อนการลงทุน 
2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึ่งเกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ช้

ในการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลที่น่าเชื่อถอืดงักล่าวให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายใน       วนัท าการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนัียส าคญั     ใหผู้อ้อก SN 
ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที ่

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ใน
การลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี ้

1.2.1.  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดูแลดา้น
หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2.  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่ป็นสมาชกิ
สามญัของ IOSCO   

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

1.3  ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี ้ตาม
รายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากดัการกู้ยมื
ไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่
ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
1.4.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชค้ านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP  
1.4.2  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 
1.4.3  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้ 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและ
ชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro 
rata) แลว้จะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.5  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แตเ่ป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็น
ประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้
มกีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้น
หนังสอืชี้ชวนดว้ย 
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2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 
2.1  มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

สว่นท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
ต้องเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ ดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 
2. บรรษทัรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 
3. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
4. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 3 

สว่นท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

สว่นท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลาย

อยา่ง ดงันี้ 
1.1  ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2  อตัราดอกเบี้ย 
1.3  อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นต้น 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันกีลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม   1.1 - 1.6 หรอื 

1.9  
1.8  ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ้่างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรือ 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายดว้ย 

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

ชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบุิคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 
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3.   หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
  ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอื
ปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอิสระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที่มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันรีาคา
ทองค าหรอืน ้ามนัดิบ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ 
หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ต้อง  จดัใหม้ีมาตรการป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมีประสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มูลอย่างทนั
เหตุการณ์ 

3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอยา่งใดหรอืหลาย
อยา่งดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญา   ซื้อขายล่วงหน้า 

(futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างอิงกบัดชันีสนิคา้โภคภัณฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันเีงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดง
ใหเ้หน็ไดว้า่วธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันดีงักล่าวสามารถสะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.   หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนีต้ามภาระผูกพนั (cover rule) 
 บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

6.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
 บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
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6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้
มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยินยอมใหม้กีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่  ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติที่

เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดย
คู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อ
ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบ
ก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ 
ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มี
หลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีนา้ที่ช าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit 
event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนั
เฉพาะในส่วนของสินทรพัย์รายนัน้ แตข่อ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

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

7.3  ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขี้อตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี ้
7.3.1  มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 
7.3.2  ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนีห้รอืสญัญาซื้อขายลว่งหน้าที ่credit 

derivatives นัน้อ้างองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

สว่นท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ิใช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัข้อก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามข้อตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยต้องไม่มขี้อก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 
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3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้
ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทนุ บรษิัท
จดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

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

2.1  กรณีม ีcredit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

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

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

 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 

Filing  
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นับแต่วนัที่

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

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

ไม่เกนิอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสูง
กวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทุน 

ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
6 ทรพัย์สนิดงันี้ 

6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบั  ผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าให้
มกีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรอืผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ.  ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่ีก าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั นับ
แต่วนัที่ลงทุนและไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  
ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี ้
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5 DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment grade 
      6.6.1 reverse repo 
      6.6.2 OTC Derivatives 

ไม่เกนิอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุนใน 
benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้

6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการ
โครงสรา้งพื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในส่วนที ่2 ขอ้ 2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ 
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้ี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดและมลีกัษณะตามขอ้ 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 

สว่นท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  
  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนกัของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั group limit 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

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

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนติิบุคคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
securities lending หรอื derivatives)  

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

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 
2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต ่MF ไดด้ าเนินการ

ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  SN (แตไ่ม่รวมถงึ SN ซึ่งจดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ที่
ออกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

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

ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถงึตรา
สารหนี ้ตราสารหนี้กึ่งหนีก้ึ่งทุน ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วน

การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity 
limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1  การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อการ     ลดความ 
(hedging) 

ไม่เกนิมูลคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

 6.2  การเขา้ท าธุรกรรม 
derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกนิ 100% ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึง่ ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของบลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนีภ้าครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงิน (financial liability)* ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชลี่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ ้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงนิที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามูลค่าหนีส้นิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนีส้นิทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ไดโ้ดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนัน้
จะต้องเป็นขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป  
และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สินทางการเงนิตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดให้ใชอ้ัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็น
รายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่ 
และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี)้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 1. 

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

ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดงันี้ 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้ โดย

ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มีขนาดเล็ก  
(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที ่มีล ักษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property 
ที ่ออกหน่วยนั น้  เว ้นแต่เป็นหน่วย property ของกองท ุนที ่ม ีล ักษณะ
ครบถ้วนดงันี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

6  หน่วย private equity ไม่เก ิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity 

หมายเหตุ : *หนี้สนิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชทีี่ผู้ออกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่า
ดว้ยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standard 
(IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน”   

สว่นท่ี 5 : การด าเนินการเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แตต่่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคีุณสมบัตทิี่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตัิ และจดัส่งรายงานต่อ

ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  จ าหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วนันับ

แต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนนี ้
(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัมิีคุณสมบัตเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณี และจะจดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

 ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินทีข่าดคุณสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลตาม 
(1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดังกล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 4  
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(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดงันี ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนนี ้
(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สิน 

(product limit) ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรือตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ใน
ส่วนที ่3 

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

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้แล้วแต่กรณี 
และจดัส่งรายงานตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงาน
ข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 

(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิัตติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงันีด้ว้ย 
(ก) งดเวน้การใช้สทิธอิอกเสียงในหุ้นจ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก

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

บริษทัจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ของบริษัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนได้มาหรอืเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือ
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

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

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ด้รบัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลังวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 
(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงาน
ไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม 
ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแล้ว ให้จดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน 
อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”   

(2)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบริษทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถแก้ไขได ้หา้มบรษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิใน
ทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด” 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได ้ห้ามมิให้บรษิัทจดัการลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สินที่เกิน อัตราส่วนการ
ลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด และให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานข้อมูลตาม (1) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้น้้ี 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาตามขอ้ (2) 

4.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ 
จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สินดงักล่าว
ต่อไปได ้ 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 
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(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือไดส้ิทธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 
ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

5.  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรือบริษทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชนข์องผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

สว่นท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
(1.1)  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2)  ด าเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบริษัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็น
กองทุนรวมหรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถงึประโยชนผ์ูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ิทธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการที่
จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้ังคบั โดยวิธกีารดงักล่าวต้องมีระยะเวลาเพยีงพอและ
เป็นธรรมตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการต้องงด
เกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้ังคบั และใน
กรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แตก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงั
ไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิ่มเตมิกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ภาคผนวก 4 

 
ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี 
 (ประจ าปี 2565) 

(TH, US, HK) 
 

วนัที ่3 มกราคม  วนัหยุดชดเชยวนัขึน้ปีใหม่ 
วนัที ่17 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่1 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่2 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่3 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่16 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่6 เมษายน  วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรมราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฮ่องกง 
วนัที ่18 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง   
วนัที ่2 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง   
วนัที ่16 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี, 

วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง   
วนัที ่20 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 กรกฎาคม  วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดพเิศษ (เพิม่เตมิ) 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สิรกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่5 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่12 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่4 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
วนัที ่10 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี 

 (ประจ าปี 2565) 
(TH, US, HK) 

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

เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่12 ธนัวาคม  วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และฮ่องกง 
วนัที ่27 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศฮ่องกง 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี ทัง้น้ี ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้       
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

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

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

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

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบคุคลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์เพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมี
หน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการ
และหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการฟอกเงิน
ดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ 
รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

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

 
รวบรวมข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


