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ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม (มกีารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น,  buy-and-hold)  

อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี (แต่ไม่เกนิ 1 ปี 1 เดอืน) 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเลกิกองทุนก่อน
ครบก าหนดอายุโครงการหากหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่
ลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนด 

ระดบัความเส่ียงของผู้ลงทุน 
Customer Suitability Score 

4 
เสีย่งสงู 

ขนาดกองทุน 2,000 ลา้นบาท (Green shoe 15%) ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน ไม่มคีวามเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 

วนัเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก (IPO) 

   7 – 22 มนีาคม 2566 

วนัจดทะเบียน    24 มนีาคม 2566 (ประมาณการ) 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้
กึง่ทุน เงนิฝาก เป็นตน้ ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหล้งทุนได้ โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วน
การลงทุนไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
• ในช่วงประมาณ 6 เดอืนแรก กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในสดัส่วนโดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ในตราสาร

ทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (“Structured Note”) ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ทีม่อีายุของตราสารสอดคลอ้งกบักรอบเวลาในชว่ง
ครึง่แรกของอายุโครงการขา้งตน้ โดยมหีลกัทรพัยอ์า้งองิ (Underlying) เป็นตะกรา้หลกัทรพัย ์(basket) ทีป่ระกอบดว้ยหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“หุน้อา้งองิ”) ตัง้แต่ 1 ตวัขึน้ไป โดย Structured Note สามารถ
ถูกไถ่ถอนก่อนครบก าหนดไดห้ากราคาหุน้อา้งองิเกนิราคาทีก่ าหนด (Autocallable Fixed Coupon Note)   

• ทัง้นี้ ภายหลงัจากระยะเวลาประมาณ 6 เดอืนแรก กรณีที่ Structured Note ขา้งต้นครบก าหนดไถ่ถอน โดยเขา้เงื่อนไข
การไถ่ถอนตราสารด้วยการส่งมอบหุน้อ้างองิ กองทุนจะมีไวซ้ึ่งหุน้อา้งองิที่ไดร้บัมอบดงักล่าว ซึ่งบรษิทัจดัการจะบรหิาร
จดัการหุ้นอ้างอิงที่ได้รบัมอบมานัน้ โดยจะไม่ได้ใช้วธิีการบรหิารจดัการแบบเชิงรุก แต่จะใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณา
จ าหน่ายหุน้ดงักล่าวออกบางส่วนหรอืทัง้หมดภายใตก้รอบอายุโครงการทีค่งเหลอือยู่ 

นโยบายการจ่ายปันผล   ไม่ม ี

สกลุเงินท่ีลงทุน THB 
ดชันีเปรียบเทียบ ไม่ม ี
เหมาะส าหรบั ◆ ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่า

กว่ามลูค่าทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได้ 
◆ เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และผูม้เีงนิลงทุนสงู ทีม่คีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑเ์ท่านัน้ 
◆ ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการสภาพคล่อง และสามารถลงทุนได้จนครบก าหนดอายุกองทุน โดยกองทุนนี้ไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยตลอดอายุโครงการประมาณ 1 ปี 

มุมมองการลงทุน 
(Market Outlook) 

◆ GDP ไทยปี 2023 มแีนวโน้มเตบิโต 3.7% ในขณะที่กลุ่มประเทศพฒันาแล้วมแีนวโน้มเติบโตเพยีง 1% อ้างองิจาก IMF 
ไดร้บัปัจจยัหนุนหลกัจากภาคการท่องเทีย่วทีม่แีนวโน้มฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่อง  

◆ การเลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้กลางปีน่าจะเป็นแรงสนับสนุนหุน้ไทยในระยะสัน้ 
◆ ภาคการส่งออก (60% ของ GDP ไทย) มแีนวโน้มหดตวั จากความเสีย่งเศรษฐกจิถดถอยในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ 
◆ ก าไรต่อหุ้นของ SET index ทรงตวัและเริม่ปรบัตวัลดลง จากการที่ก าไรของหุน้กลุ่มพลงังานมแีนวโน้มลดลงตามราคา
น ้ามนั 

◆ Valuation ของดชันีหุน้ไทยอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 12-month forward P/E ratio อยู่ที ่15.5x  
◆ มองว่าทัง้ปัจจยับวกและความเสีย่งทีเ่ขา้มากดดนัตลาดหุน้ไทยนัน้ อยู่ในระดบัทีส่มดุลกนั ดงันัน้คาดว่าตลาดหุน้ไทยน่าจะ 

sideway ในปี 2023 

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ 
ไม่ม ี

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย 
Principal Complex Return Fund Not for Retail Investors  
PRINCIPAL CR-AI 

“กองทุนรวมท่ีเสนอขายผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูง” 
“กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือซบัซ้อน” 

 
 

ระดบัความเสีย่งของกองทุน : 
6 ต ่า สงู
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ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไมถ่อืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมที่เกีย่วขอ้งกบั

ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัตา่ง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด 
 

จดุเด่นของกองทุน ◆ ลงทุนในหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง ประเภท KIKO (Knock-In Knock-Out) ทีอ่า้งองิหุน้ไทย ประเภททีม่กีารจ่ายคนืเงนิตน้ 
ผลตอบแทนอา้งองิกบัราคาหุน้ หรอื ราคาหุน้ในตะกรา้หลกัทรพัย ์ 

◆ สรา้งโอกาสรบัผลตอบแทนมากกว่า เงนิฝากหรอืพนัธบตัรรฐับาลโดยทัว่ไป ส าหรบัระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดอืนแรก 
ในช่วงทีต่ลาดหุน้ไทยมแีนวโน้ม sideway 

◆ กระจายความเสีย่งดว้ยการลงทุนหลายตราสาร โดยผูอ้อกตราสารมอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบั Investment grade 
เท่านัน้ 

◆ มทีมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ คดัเลอืกและจบัคู่หลกัทรพัยท์ีอ่า้งองิ ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐาน และสญัญาณ Technical ด ีเพื่อให้
ไดร้บัผลตอบแทนตามเป้าหมาย 

รายละเอียดกองทุน 
การท ารายการหลงัการเปิดเสนอขายครัง้แรก (After IPO) 

วนัเสนอขายหน่วยลงทุน เปิดเสนอขายครัง้เดยีวในช่วง IPO, ตัง้แต่เปิดท าการ – 15.30 น. 
วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 

การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ 
กองทุนนี้ไม่เปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วยตลอดอายุโครงการ 
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
(1) พจิารณาจ านวนเงนิรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิากดอกเบี้ยในอตัราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุน

ไดร้บัจากการลงทุนใน Structured Note (พจิารณาจ่ายเป็นรายเดอืน) 
(2) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนถูกไถ่ถอนก่อนก าหนดทัง้หมด และหรอืครบอายุตราสารโดย

กองทุนได้รบัมอบเป็นเงินสดและหรือทรพัย์สนิอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดจาก Structured Note ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดแบบอตัโนมตัิเพื่อคนืเงนิให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน
และเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

(3) ในกรณีที่ Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก าหนดอายุตราสาร และกองทุนได้รบัมอบเป็นหุน้อ้างองิ 
(underlying stock) จาก Structured Note ใด ๆ ทีก่องทุนลงทุน บรษิทัจดัการจะบรหิารจดัการหุน้อ้างอิงที่
ได้รบัมอบมาดงักล่าวต่อไป โดยอาจพจิารณาจ าหน่ายหลกัทรพัย์ดงักล่าวออกบางส่วนหรอืทัง้หมด ตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนจ าหน่ายหุน้อา้งองิ ตลอดจนทรพัยส์นิอื่น ๆ ทัง้หมดก่อน
ครบก าหนดอายุโครงการ บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัเิพื่อคนืเงนิใหก้บัผู้
ถอืหน่วยลงทุนและเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ. 

(4) เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการตามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 
ทัง้นี้ ระยะเวลา จ านวนเงนิ และ/หรอืรายละเอยีดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะ
เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน 

ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ   
500,000 บาท 
ไม่ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 
การขายหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนเข้า ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบนัเก็บ 0.8025%) 
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนออก 
 

ไม่เกนิ 1.07% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน  
(ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิกัดว้ยหนี้สนิก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน) 
การจดัการ ไม่เกนิ 2.14% ต่อปี (เกบ็จรงิ 1.07% ต่อปี) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.33% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.0321% ต่อปี) 
นายทะเบียน ไม่เกนิ 0.54% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.107% ต่อปี) 

- ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แรกนับจากวนัที่จดทะเบียนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ถึงวนัที่หลกัทรพัย์
ประเภท structure note ครบอายุทัง้หมด บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนในอตัรารอ้ยละ (ต่อปี) ของมูลค่าที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดย
ทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้จ านวนในวนัที่ถูกเรยีกเก็บ และจะเรยีกเก็บจากกองทุนภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนันับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน และหลงัจากนัน้กรณีทีไ่ม่เกดิเหตุตามเงื่อนไขการเลกิ
กองทุนภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดอืนดงักล่าวบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ในอตัรารอ้ยละ (ต่อปี) ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั
ไวแ้ลว้ 



เอกสารฉบบันี้ขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเผยแพร่ขอ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวนใหบุ้คคลใดท าการซื้อ และ/หรอืขาย
ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไมถ่อืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมที่เกีย่วขอ้งกบั

ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัตา่ง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด 
 

บรหิารจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
44 อาคาร ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้16 ถ. หลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทร ) .02(  686-9595 โทรสาร ) .02 ( 657-3167 
Website www.principal.th 
ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน 
ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสนิใจลงทุน 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
ผูล้งทุนไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดใ้นช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี และกองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อก ดงันัน้ หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุน
อาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก 
กองทุนนี้มกีารลงทุนหรอืใช้บรกิารที่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทุนที่มคีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซ้อน ซึ่งมคีวามแตกต่างจากการลงทุนหรอืใช้บรกิารผลติภณัฑ์ในตลาดทุน
ทัว่ไป  
กองทุนนี้มหีลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น ผูล้งทุนควรศกึษาใหเ้ขา้ใจก่อนลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) จดัท าเอกสารฉบบันี้ขึน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่ไดมุ้่งหมาย  ใหถ้อืเป็นค า
เสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภณัฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถือเป็ นการ  ให้ค าปรึกษาหรอื
ค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด  
แมบ้รษิทัจดัการจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเพื่อให้ขอ้มูล ดงักล่าวมคีวามถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการจดัท าเอกสารนี้ บริษทัจดัการและพนักงานของบรษิทั
จดัการไม่มคีวามรบัผดิและจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาด ของขอ้มูลใด ๆ ที่เกดิขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ที่เกดิขึน้บนพืน้ฐานของ
ความเหน็หรอืขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้ห้ค ารบัรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยปรยิาย เกี่ยวกบัความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถอื ทนัต่อ
เหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกดิขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานใน
อนาคตทีป่รากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอืเป็นเครื่องยนืยนัและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้ 
ส าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืรบัหนังสอืชีช้วน สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรอืผู้ด าเนินการขายทีท่่านใชบ้รกิาร 
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ในช่วงประมาณ 6 เดอืนแรก นับแต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในสดัส่วนโดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบยีน ในตราสาร
ทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธท์ีม่อีายุของตราสารสอดคลอ้งกบักรอบเวลาขา้งตน้โดยมหีลกัทรพัยอ์า้งอิง (Underlying) เป็นตะกรา้หลกัทรพัย ์(basket) ที่
ประกอบดว้ยหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (“หุน้อา้งองิ”) ตัง้แต่ 1 ตวัขึน้ไป โดย Structured Note สามารถถูกไถ่ถอนก่อนครบก าหนดไดห้ากราคาหุน้อา้งองิเกนิราคาทีก่ าหนด 
(Autocallable Fixed Coupon Note) และมเีงื่อนไขการไถ่ถอนดว้ยการส่งมอบเงนิสดและหรอืทรพัยส์นิอื่นใดเทยีบเท่าเงนิสด หรอืส่งมอบหุ้นอา้งองิ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวข้องแต่ละตราสาร 
ทัง้นี้ กองทุนจะกระจายการลงทุนใน Structured Note ขา้งต้นตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยมผีูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญาเป็นสถาบนัการเงนิในประเทศ และหรอืเป็นนิตบิุคคลที่จดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทยและ/หรอืเสนอขายในประเทศ ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) ยกเว้นในกรณีที่ในวนัที่ลงทุนหรอืได้มา ผู้ออกตราสารหรอื
คู่สญัญาไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชื่อถอืต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 
กองทุนอาจจะยงัคงมไีวซ้ึง่ตราสารดงักล่าวอยู่ 

ค ำนิยำมท่ีเก่ียวขอ้งของตรำสำรท่ีมสีญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกูอ้นุพนัธ ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon 
ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่
เป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note 

= ผลติภณัฑ์ทางการเงนิที่ผสมผสานระหว่างหุ้นกู ้และตราสารอนุพนัธ์ ให้ผลตอบแทนอ้างองิกบัราคาหุน้ไทย  1-2 หุ้น 
และจะให้สทิธิผ์ูอ้อกในการไถ่ถอนก่อนก าหนด เมื่อราคาหุ้นอา้งองิปรบัขึน้ถงึระดบัราคาที่ก าหนด (KO level) ณ วนั
สงัเกตุราคาตามทีต่กลงกนั (Observation date) นอกจากนี้ ตราสารดงักล่าวยงัมกีารจ่ายดอกเบีย้เป็นรอบๆ ตามช่วง
อายุของตราสารดว้ย 

หลกัทรพัยอ์า้งองิ (Underlying security) = ตะกรา้หลกัทรพัย ์(basket) ทีป่ระกอบดว้ยหุน้อา้งองิ 1-2 ตวั 
หุน้อา้งองิ (Underlying stocks) = หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้ (Initial Price) = ราคาปิดของหุน้อา้งองิ ณ สิน้วนัท าการทีก่องทุนเขา้ลงทุนใน Structured Note 
ราคาหุน้อา้งองิสุดทา้ย (Final Price) = ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง ณ วันครบก าหนดอายุของ Structured Note และ จะเท่ากับวัน Knock-Out Event/ 

Knock-In Event ในงวดสุดทา้ย 
ระดบัราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price Level) = ราคาใชส้ทิธขิองหุน้อา้งองิ ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา เช่น 100% ของราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้  

(อาจจะแตกต่างกนัตาม  Structured Note) 
ระดบัราคา Knock-Out Level = ราคาหุน้อา้งองิกรอบบนทีต่กลงกนัไว ้เช่น 120% ของราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้  

(อาจจะแตกต่างกนัตาม  Structured Note) 
Knock-Out Event = กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตวัในตะกร้าหลกัทรพัย์ ณ สิ้นวนัพจิารณามูลค่าหุ้นอ้างอิงสูงกว่าหรอืเท่ากบั

ระดบัราคา Knock-Out ทีก่ าหนด 
Knock-out Event Observation Date (s) = วนัพจิารณา Knock out event เช่น ทุกสิน้เดอืน (อาจจะแตกต่างกนัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา) 
ระดบัราคา Knock-In Level = ราคาหุน้อา้งองิกรอบล่างทีต่กลงกนัไว ้เช่น 80% ของราคาหุน้อา้งองิเริม่ตน้  

(อาจจะแตกต่างกนัตาม  Structured Note) 
Knock-In Event = กรณีที่ราคาปิดของหุ้นอ้างองิตวัใดตวัหนึ่งในตะกร้าหลกัทรพัย ์ณ สิ้น วนัพจิารณามลูค่าหุ้นอ้างองิต ่ากว่าระดบั

ราคา Knock-In ทีก่ าหนด 

ข้อมูลส ำคญัท่ีผู้ลงทุนควรทรำบในกำรลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยยอ่ย 

ลงทุนใน Structured Note บริหารจดัการหุ้นอ้างอิง 

วนัจดทะเบยีนกองทุน 6 เดอืน 1 ปี 

• เ น้นลงทุนใน Structured Note ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note โดยมี 
Underlying เป็นตะกรา้หลกัทรพัยท์ีป่ระกอบดว้ยหุน้ใน SET 1 – 2 ตวั  

• ในกรณีที่ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (ตามกรณีที่ 1 ในหัวข้อ
ตัวอย่าง Pay-off diagram) ทุกตราสารที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการ 
Auto Redemption ทัง้หมดและเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ  

• เมื่อครบก าหนดอายตุราสาร หาก Structured Note ทุกตราสาร เขา้เงื่อนไขการไถ่ถอน
ตราสารด้วยการส่งมอบเป็นเงนิสดทัง้หมด (ตามกรณีที่ 2 และ 3 ในหวัข้อตวัอย่าง 
Pay-off diagram) บริษัทจัดการจะด าเนินการ Auto Redemption ทัง้หมด และเลิก
กองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

• ในกรณีที่ Structured Note ครบก าหนดไถ่ถอนโดยเขา้เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารดว้ย
การส่งมอบหุ้นอ้างองิ (ตามกรณีที ่4 ในหวัขอ้ตวัอย่าง Pay-off diagram) บรษิทัจดัการ
จะบรหิารจดัการหุ้นอ้างองิที่ได้รบัมอบมาโดยไม่ได้ใช้วธิกีารบรหิารจดัการแบบเชงิรุก 
แต่จะใช้ดุลยพนิิจในการจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวออกบางส่วนหรอืทัง้หมดภายใตก้รอบอายุ
โครงการทีค่งเหลอือยู่  

• ในกรณีทีก่องทุนจ าหน่ายหุน้อา้งองิทัง้หมดก่อนครบก าหนดอายุโครงการ บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการ Auto Redemption ทัง้หมดและเลกิกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 



PRINCIPAL CR-AI 
 

 

Knock-in Event Observation Date (s) = วนัพจิารณา Knock in event เช่น ทุกสิน้วนัท าการ หรอืทุกสิน้เดอืน (อาจจะแตกต่างกนัตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา) 
ผลการด าเนินงานของหุน้อา้งองิ = (Final Price – Initial Price) ÷ Initial Price ×100 
มลูค่าหน้าตัว๋ (Par value) = ราคาหน้าตัว๋ x จ านวนตัว๋ 
อตัราดอกเบีย้คงที ่(Fixed Coupon Rate) = อตัราดอกเบีย้ต่อปีทีอ่า้งองิในสญัญา Structure note 
อตัราดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อเดอืน = มลูค่าหน้าตัว๋ × อตัราดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) × ระยะเวลาใน 1 เดอืน 

วธิกีารคดิดอกเบีย้อาจจะเป็นวธิ ีActual 365 หรอื 30/360 ขึน้กบัผูอ้อกตราสาร 
ผูอ้อกหรอืคู่สญัญา Structured Note = สถาบนัการเงนิในประเทศ หรอืเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  และ/ หรอืเสนอขายในประเทศ ที่มี

อนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบั ทีส่ามารถลงทุน ได ้(Investment grade) 
ผูถ้อื Structured Note = กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอมเพลก็ซ์ รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

 
เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนและกำรไถ่ถอนของตรำสำรท่ีมสีญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) ท่ีเป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note ท่ี
กองทุนลงทนุ สำมำรถแบ่งออกเป็นกรณีต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 

หมายเหตุ: - กองทุนอาจไม่ไดร้บัมลูค่าหน้าตัว๋ และผลตอบแทนตามทีค่าดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญาทีก่องทุนลงทุนไมส่ามารถช าระ มลูคา่หน้าตัว๋ ดอกเบีย้ และ/หรอื
ผลตอบแทนอื่นใดตามทีต่กลงกนัไวไ้ด้ ทัง้นี้วธิกีารคดิดอกเบีย้อาจจะเป็นวธิ ีActual 365 หรอื 30/360 ขึน้กบัผูอ้อกตราสาร 

- ในกรณีทีว่นั Observation Date (Obs. Date 1 – Obs. Date 6) ของ Knock-out Event Observation Date (s) คอืทุกสิน้เดอืน และ Knock-in Event Observation Date (s) 
คอืทุกสิน้วนัท าการ.  

สมมติฐำน:  
กองทุนลงทุนใน Structured Note ที่เป็นหุ้นกู้อนุพนัธ์ ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note อายุตราสาร 6 เดือน และมีหลกัทรพัย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตะกร้าหลกัทรพัย์ 
(basket) ทีป่ระกอบดว้ยหุน้ A และ หุน้ B ดอกเบีย้อตัราคงที ่(Fixed Coupon Rate)  8% ต่อปี ม ีStrike price 100% ของราคหุน้ตัง้ตน้ Knock-Out Level 110% ของราคาหุน้ตัง้ตน้ และ 
Knock-In Level 80% ของราคาหุ้นตัง้ต้น  ด้วยเงนิลงทุนเริม่แรก 1,500,000 บาท โดยเงนิลงทุนเริม่ต้นเท่ากบัมูลค่าหน้าตัว๋ (ก าหนดให้ 1 เดอืน ม ี30 วนั / ใช้วธิกีารคดิดอกเบีย้แบบ 
Actual 365 / Knock-out Event Observation Date ทุกสิน้เดอืน / Knock-In Event Observation Date ทุกสิน้วนัท าการ) 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า หลกัทรพัย ์
ราคาหุ้นอ้างอิงเร่ิมต้น  

(P0 ) 
ราคาใช้สิทธิ  

(Strike Price: Ps) 
ระดบัราคา Knock-Out Level  

(KO) 
ระดบัราคา Knock-In Level  

(KI) 
หุน้ A 100 100  100*110%=110  100*80%=80 
หุน้ B  50  50  50*110%=55  50*80%=40 

ดอกเบีย้ทีก่องทุนจะไดร้บัต่อเดอืน  = มลูค่าหน้าตัว๋ ×  อตัราดอกเบีย้คงที ่(ต่อปี) ×  ระยะเวลาใน 1 เดอืน 
= (1,500,000 ×  8%) ×  30/365  
= 9,863.01 บาทต่อเดอืน 
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ในกรณีทีก่องทุนเขา้เงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดอายุของตราสารดว้ยการส่งมอบหุน้อา้งองิ (Underlying stock) กองทุนจะไดร้บัหุน้อา้งองิทีม่ผีลการด าเนินงานต ่าทีสุ่ดในตะกรา้
หลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
ตวัอยำ่งกำรจำ่ยผลตอบแทนของ Structure Note 
กรณีท่ี1 : เกิด Knock-Out Event ขึ้นในวนัพิจำรณำมลูค่ำหุ้นอ้ำงอิง (Observation Date) ในเดือนท่ี 3 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 
หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา Knock-Out Level 
(KO) 

ระดบัราคา Knock-In 
Level (KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิง ณ วนัพิจารณา
มูลค่าหุ้นอ้างอิง ครัง้ท่ี 3 (P3 ) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100  110  80 120 P3 > KO 
หุน้ B  50  50 55 40 55 P3 = KO 

สมมตใิหร้าคาปิดของหุน้อา้งองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ณ สิน้วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิเดอืนที ่3 สงูกว่าหรอืเท่ากบัระดบัราคา  Knock-Out ทีก่ าหนด (ตามขอ้มลูในตาราง) ส่งผล
ใหเ้กดิ Knock-Out Event ขึน้ จงึท าให ้Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนก าหนด  
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงทีท่ัง้หมด 3 งวด รวมทัง้หมดเท่ากบั 29,589.03 บาท (9,863.01 บาท × 3 งวด และในวนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิ เดอืนที ่3 กองทุนจะ
ไดร้บัเงนิตน้คนืจ านวน 1,500,000 บาท 
กรณีท่ี2 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event และ Knock-In Event ขึ้น เลยตลอดอำยุตรำสำร 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 
หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา Knock-Out Level 
(KO) 

ระดบัราคา Knock-In 
Level (KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย         
(Final Price: P6) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100  110  80 105 P6 >PS 
หุน้ B  50  50 55 40 45 P6 <PS 

สมมตใิหใ้นระหวา่งถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาปิดของหุน้อา้งองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ 
ณ สิน้วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิปิดสงูกว่าหรอืเท่ากบัระดบัราคา Knock-Out ทีก่ าหนด (ไมเ่คยเกดิ Knock-Out Event) และไมเ่คยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาปิดของหุน้อา้งองิตวัใดตวัหนึ่งใน
ตะกรา้หลกัทรพัย ์ณ วนัพจิารณา ต ่ากวา่ระดบัราคา Knock-In ทีก่ าหนด (ไมเ่คยเกดิ Knock-In Event) ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงทีท่ัง้หมด 6 งวดครบตามทีก่ าหนด
ในสญัญา รวมทัง้หมดเท่ากบั 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท × 6 งวด)  และในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ านวน 1,500,000 บาท 

กรณีท่ี 3 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แลว้รำคำหุ้นอ้ำงอิงสุดท้ำย (Final Price) ของหุ้น ทุกตวัในตะกร้ำหลกัทรพัย ์ปิดสูงกว่ำหรือเท่ำกบัระดบัรำคำใช้สิทธิ 
(Strike Price Level) 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 
หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา Knock-Out Level 
(KO) 

ระดบัราคา Knock-In 
Level (KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย        
(Final Price: P6) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100  110  80 105 P6 > PS 
หุน้ B  50  50 55 40 50 P6 = PS 

สมมตใิหใ้นระหว่างถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาปิดของหุน้อา้งองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ณ สิน้วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิปิดสงูกว่าหรอืเท่ากบัระดับราคา 
Knock-Out ที่ก าหนด (ไม่เคยเกดิ Knock-Out Event) แต่เคยเกดิเหตุการณ์ที่ราคาของหุ้น A เคยปิดที่ราคา 77.5 บาท ซึ่งต ่ากว่าระดบัราคา Knock-In ที่ก าหนด (เคยเกดิ Knock-In 
Event) นอกจากนี้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร ราคาหุน้อา้งองิสุดทา้ย (Final Price) ของหุน้ทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัยปิ์ดสงูกว่าหรอืเท่ากบัระดบัราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price Level) 
(ตามขอ้มลูในตาราง) ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงทีท่ัง้หมด 6 งวดครบตามทีก่ าหนดในสญัญา รวมทัง้หมดเท่ากบั 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท × 6 งวด) และใน
วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืจ านวน 1,500,000 บาท 
 

(1) กรณีไถ่ถอนดว้ยการสง่มอบหุน้ A 
จ านวนหุน้ A ทีก่องทุนจะไดร้บั = มลูค่าหน้าตัว๋ ÷ ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของ

หุน้ A 
= 1,500,000 ÷ 100 
= 15,000 หุน้ 

(1) กรณีไถ่ถอนดว้ยการสง่มอบหุน้ B 
จ านวนหุน้ B ทีก่องทุนจะไดร้บั = มลูค่าหน้าตัว๋ ÷ ราคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ของ

หุน้ B 
= 1,500,000 ÷ 50 
= 30,000 หุน้ 
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กรณีท่ี4 : ไม่เคยเกิด Knock-Out Event แต่เคยเกิด Knock-In Event ขึ้น แลว้รำคำหุ้นอ้ำงอิงสุดท้ำย (Final Price) ของหุ้นตวัใดตวัหน่ึงในตะกร้ำหลกัทรพัยปิ์ดต ำ่กวำ่ระดบัรำคำใช้สิทธิ 
(Strike Price Level) 

หุ้นอ้างอิงในตะกร้า 
หลกัทรพัย ์

ราคาหุ้นอ้างอิง
เร่ิมต้น (P0 ) 

ราคาใช้สิทธิ  
(Strike Price: Ps) 

ระดบัราคา Knock-Out Level 
(KO) 

ระดบัราคา Knock-In 
Level (KI) 

ราคาหุ้นอ้างอิงสุดท้าย        
(Final Price: P6) 

หมายเหตุ 

หุน้ A 100 100  110  80 105 P6 > PS 
หุน้ B  50  50 55 40 45.5 P6 < PS 

สมมตใิหใ้นระหว่างถอืครอง Structured Note ไม่เคยเกดิเหตุการณ์ทีร่าคาปิดของหุน้อา้งองิทุกตวัในตะกรา้หลกัทรพัย ์ณ สิน้วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิปิดสงูกว่าหรอืเท่ากบัระดับราคา 
Knock-Out ที่ก าหนด (ไม่เคยเกิด Knock-Out Event) แต่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ราคาของหุ้น A เคยปิดที่ราคา 77.5 บาท ซึ่งต ่ากว่าระดบัราคา Knock-In ที่ก าหนด (เคยเกดิ Knock-In 
Event) นอกจากนี้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร ราคาหุ้นอ้างองิสุดท้าย (Final Price) ของหุ้น B ปิดที่ราคา 45.50 บาท ซึ่งต ่ากว่าราคาใช้สทิธ ิ(Strike Price Level) (ตามขอ้มูลใน
ตาราง) ส่งผลใหก้องทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงทีท่ัง้หมด 6 งวดครบตามทีก่ าหนดในสญัญา และไดร้บัส่งมอบหุน้อา้งองิ (Underlying) ซึง่กองทุนจะไดร้บัหุน้อา้งองิทีม่ผีลการด าเนินงาน
ต ่าทีสุ่ดในตะกรา้หลกัทรพัย ์โดยจะพจิารณาผลการด าเนินงานของหุน้อา้งองิ ดงัต่อไปนี้ 
ผลการด าเนินงานของหุน้  = [ (P6 – P0) ÷ P0 ] ×  100 
ผลการด าเนินงานของหุน้ A  = [ (105 – 100) ÷ 100 ] ×  100                                   ผลการด าเนินงานของหุน้ B  = [ (45.50 – 50) ÷ 50 ] ×  100 

= 5%                                                                                                               = -9% 
ดงันัน้ ในกรณีนี้กองทุนจะไดร้บัดอกเบีย้อตัราคงที ่รวมทัง้หมดเท่ากบั 59,178.06 บาท (9,863.01 บาท × 6 งวด)  และในวนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร กองทุนจะไดร้บัมลูคา่หน้าตัว๋คนื
โดยการไถ่ถอนดว้ยการส่งมอบหุน้ B ซึง่เป็นหุน้อา้งองิทีม่ผีลการด าเนินงานต ่าทีสุ่ดในตะกรา้หลกัทรพัยเ์ป็นจ านวน 30,000 หุน้ ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) คอื 50 บาทต่อหุน้ ซึง่สงู
กว่าราคาตลาด ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอนตราสาร 

 
กองทุนอาจมผีลกระทบทางลบที่มากที่สุด (Worst case scenario) จากการลงทุนในตราสารที่มสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ในกรณีที่ราคาหลกัทรพัย์อ้างองิมคีวามผนั
ผวนมาก หรอืราคามทีศิทางไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจท าใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) บางส่วนหรอืทัง้หมด ทัง้นี้ การ
ขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกนิ 100% ของ NAV โดยหาก Structured Note ที่กองทุนลงทุนครบก าหนดอายุ และกองทุนไดร้บัมอบเป็นหลกัทรพัยอ์า้งองิ (underlying) จาก Structured Note ใด 
ๆ กองทุนจะไดร้บัหลกัทรพัยด์งักล่าวทีร่าคาใชส้ทิธ ิ(Strike Price) ซึง่เป็นราคาทีส่งูกว่าราคาตลาด ณ ขณะไถ่ถอน จงึมคีวามเสีย่งทีร่าคาจะไม่ปรบัตวัขึน้ไปมากกว่าหรอืเท่ากบัตน้ทุนของ
หุน้ทีก่องทุนไดร้บั จงึอาจท าใหเ้กดิการขาดทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดได้ 
 
หมำยเหตุ: 
- ในกรณีที ่Structured note อา้งองิ 1 หลกัทรพัย ์(หุน้) ผลตอบแทนจะวดัจากมลูค่าของหลกัทรพัยท์ีอ่า้งองินัน้ 
- รายละเอยีดเกีย่วกบั ผูอ้อกหรอืคู่สญัญา หุน้อา้งองิ (Underlying stock) จ านวนหุน้อา้งองิในตะกรา้หลกัทรพัย ์ระดบัราคาใชส้ทิธิ (Strike Price Level) ระดบัราคา Knock-Out Level ระดบั
ราคา Knock-In Level วนัพจิารณามลูค่าหุน้อา้งองิ (Observation Date) อตัราดอกเบีย้คงที ่(Fixed Coupon Rate) ขา้งตน้ เป็นเพยีงขอ้มลูตวัอย่างทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใชใ้นการค านวณเท่านัน้ 
ทัง้นี้ รายละเอยีด ของ Structured Note ทีก่องทุนจะลงทุนจรงิอาจมคีวามแตกต่างจากตวัอย่างขา้งตน้ ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาด สถานการณ์การลงทุน และหรอืปัจจยัอื่น ๆ ดา้นการลงทุน 
โดยจะเป็นไปตามดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่าน ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการและ/หรอืช่องทางทีเ่หมาะสมภายหลงัจากด าเนินการลงทุน
ใน Structured Note แลว้  

- ขอ้มลูและตวัอย่างตามสมมตฐิานนี้ เป็นเพยีงขอ้มลูทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหผู้ล้งทุนมคีวามเขา้ใจในกลไกการลงทุนและเงื่อนไขของผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายลว่งหน้า
แฝง (Structured Note) ทีเ่ป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ประเภท Autocallable Fixed Coupon Note เท่านัน้ ทัง้นี้ ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัมลูค่าหน้าตัว๋และผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน  

- จ านวนเงนิในรูปของดอกเบีย้ในอตัราคงที ่(Fixed Coupon) ทีก่องทุนไดร้บัตามตวัอยา่งขา้งตน้เป็นจ านวนเงนิก่อนหกัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย (withholding tax) และภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั 
- ส าหรบัดอกเบีย้ในอตัราคงที่ (Fixed Coupon) ที่กองทุนได้รบัจากการลงทุนใน Structured Note รวมถงึผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัจากตราสาร/ทรพัยส์นิที่กองทุนถอือยู่ บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้แก่ผูถ้อืหน่วยที่มชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ 

- ในกรณีที่เกดิ Knock-Out Event ขึน้ในวนัพจิารณามูลค่าหุ้นอ้างองิ (Observation Date) ส่งผลให้ Structured Note ถูกไถ่ถอนก่อนก าหนด บรษิทัจดัการพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัเิพื่อคนืมลูค่าหน้าตัว๋ทีไ่ดร้บัจากการไถ่ถอนตราสารดงักล่าว  

- อนึ่ง ระยะเวลา จ านวนเงนิ และ/หรอืรายละเอยีดอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิา้งตน้ จะเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั  
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