
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 16 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2566 
 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตรำสำรหน้ี ไม่ได้ถกูจ ำกดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพำะในตรำสำรท่ีมีควำมเสี่ยงต ่ำ
เช่นเดียวกบักองทุนรวมตลำดเงิน ดงันัน้ กองทุนรวมน้ีจึงมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำกองทุนรวมตลำดเงิน 

• กองทุนรวมน้ีอำจมีกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีสภำพคล่องต ำ่ จึงอำจไม่สำมำรถซื้อขำยตรำสำรหน้ีได้ในเวลำท่ีต้องกำร
หรือในรำคำท่ีเหมำะสม 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีเม่ือเห็นว่ำกำร
ลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึ้นจำก
กำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนรวมน้ี ไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัย์สภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ผู้
ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้  

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และ
เม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ได้รบัรองถึงควำมถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้ 

• บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปลี่ยน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท ำให้บริษัทจัดกำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจดักำรมีควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย 
ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี หรือควำมเสี่ยงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) 
และหรือกฎหมำยอื่นทัง้ในและต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตรำสำรหน้ี 
Principal Daily Fixed Income Fund (PRINCIPAL DAILY FIX) 
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ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารหนี้  
(Principal Daily Fixed Income Fund, PRINCIPAL DAILY FIX) 

ประเภทโครงกำร กองทุนตราสารหนี้  

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนี้ทัง้ภาครัฐและหรือเอกชนที่มี
คุณภาพ มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้นสูง หรือเงนิฝาก หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน
อื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเห็นชอบใหก้องทุน
ลงทุนได ้
ทัง้นี้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบัตวัแปร 
( Structured Note ) และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

กำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำก
อตัรำแลกเปลี่ยน 

ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 
 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

1,000 บาท 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัที ่30 ตุลาคม 2549 

วนัท่ีจดทะเบียน  วนัที ่1 มนีาคม 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร 
(Credit Risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา  หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกของผู้ออกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น 
รวมถึงความเสีย่งทีเ่กดิจากกรณีทีผู่ ้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได้ ทัง้นี้ หากเป็นพนัธบัตรรฐับาล
จะไม่มคีวามเสีย่งประเภทนี ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ส าหรบักองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารหนี้ มนีโยบายลงทุนในตราสารที่มคีวามสามารถใน
การช าระหนี้ของผู้ออกตราสารสูง เช่น ตราสารหนี้ภาครฐั รวมถึงการพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงต ่า
โดยได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือในระดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากบริษัทจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ
ระหว่างประเทศและในประเทศทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.       

2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk): ความเสีย่งทีเ่กิดจากการทีร่าคาหรือผลตอบแทนของตราสาร
ปรบัตัวขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน  
อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น 

 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง: บรษิทัจดัการมกีระบวนการวเิคราะห์ความแขง็แกร่งในการท าธุรกิจของแต่ละภาคอุตสาหกรรม
และแต่ละบริษัทก่อนการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจดัการมีระบบการประเมินความเสี่ยงจากปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน อัตราการเติบโตทางธุรกิจรวมถึงอัตราผลตอบแทนต่อหุ้น อัตราดอกเบี้ย และมูลค่าของตราสาร 
บรษิัทจดัการมแีนวทางในการลดความเสี่ยงโดยจะไม่ลงทุนในตราสารใดตราสารหนึ่ง หรอืตราสารในกลุ่มธุรกจิใดธุรกิจหนึ่งมาก
จนเกนิไป (Diversification of Risk) 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายตราสารทีล่งทุน
ไวไ้ด ้หรอืขายตราสารไดแ้ต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง: บรษิทัจดัการไดก้ าหนดแนวทางในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องโดยมกีารด ารงสดัส่วนของ
สนิทรพัย์สภาพคล่องของแต่ละกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนี้ บริษัทจดัการจะ
พจิารณาลงทุนโดยค านึงถงึสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่าง ๆ ก่อนการตดัสนิใจลงทุน 
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ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  

8,000 ล้านบาท  

(3)  กองทุนรวมน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด  

• ผูท้ีต่้องการการลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีุณภาพ โดยเป็นการลงทุนทีผู่ล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนั 
• ผูล้งทุนทีต่้องการโอกาสไดร้บัผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงนิฝาก 
• บุคคลธรรมดาทีต่้องการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษี 
• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีสู่งกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุ้นได ้
• ผูล้งทุนทีต่้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยจะไดร้บัเงนิคนืภายในวนัที ่T+1 
เน่ืองจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ขึน้กับวตัถุประสงค์ในการลงทุน อัตราผลตอบแทนทีค่าดหวงั  ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน 
แผนในการใชเ้งนิ และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

(4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจท าใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผู้ลงทุนได้ 
• ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้นของผูอ้อกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารหนี ้มนีโยบายลงทุน

ในตราสารหนี้ภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้นสูง 
• กองทุนรวมนี้ไม่ไดถู้กจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ใหต้้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งต ่าเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงิน 

ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งสูงกว่ากองทุนตลาดเงนิ 
• กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคล่องต ่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ไดใ้นเวลาทีต่้องการหรอื

ในราคาทีเ่หมาะสม 
• ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้

ชวน  
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเหน็ว่าการลงทุน

ในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

(5)   กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 

ไม่คุม้ครองเงนิต้น 

(6)  กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกนัมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ? 
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(7)   กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด?  

ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

ในกรณีมีประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวชี้ว ัด (Benchmark) ของกองทุนรวม การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับ
ตวัชี้วดัตามประกาศทีแ่ก้ไขเปลี่ยนแปลงนัน้ดว้ย โดยบรษิทัจดัการจะแสดงตวัชี้วดัใหม่ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัเมื่อ
บรษิทัจดัการจดัท าหนังสอืชี้ชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัในทุกรอบปีบัญช ี

(8)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอย่ำงไร 

วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มนีาคม 

วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2551 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร  

1.1 กำรขำยหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่ 
• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์  0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2686-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามบญัชซีื้อกองทุน โดยท่าน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน   
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารหนี้                                                                                          5 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

1.2  กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถึงเวลา 15.00 น. โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ปัจจุบนั T+1) 

(2) กรณีใดท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกตมิีถิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมริกา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิในการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดงัที่กล่าว
มาแล้วขา้งต้น  

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
 (1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ

หลักฐานการได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์
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ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร  

• กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการได้ทุกวนัท าการ ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัท าการ ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึ 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จำกช่องทำงใด 

ท่านสามารถตดิตามข้อมูลกองทุน ไดแ้ก่ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะประกาศในเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
www.principal.th อย่างไรกต็าม ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิประกาศช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดย
สมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัที
ในโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  

ม ีบรษิัทจดัการจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน  ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวข้อง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการหรือบริษทัหลักทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
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(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร 

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 

• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ : 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996 

• ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 

ไม่ม ี

(5) กำรวำงทรพัยส์ ำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทย ? 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิทั
จดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

        (1)  รำยชื่อคณะกรรมกำร 

• 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)  รำยชื่อผู้บริหำร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คณุแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คณุศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คณุปาจรยี์ บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส 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 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
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   (3)  จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565) 

            มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 62 กองทุน 

       (4)  มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษัท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565) 

            มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 79,214,672,598.54 บาท 

         (5)  คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน  

• คุณศุภกร 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 

• คุณสทิธกิารย์ พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่13 มกราคม 2565) 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2565) 

        (6)  รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่29 เมษายน 2565) 

•    คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก    
                                             Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                             บลจ. บวั หลวง 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 
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• คุณชนัยกำนต์  สวสัดิฤกษ์ 
ประวตักิารศกึษา 

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

พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 

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

พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 

พ.ศ. 2538 - 2542                พนักงานอาวุโส ฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชพี บง.ธนสยาม 

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

หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

(8)   ใครเป็นนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595  

(9)   ใครเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ? 

ธนาคารกสกิรไทย  โทรศพัท์ 0-2470-1995-7 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

(10) ใครเป็นผู้สอบบญัชี ? 

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์  

ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02 
2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผู้สอบบัญช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website : www.principal.th 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 

   ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้ใน
โครงกำร 

เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ  0.27 ไม่เรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ  0.27 ไม่เรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ตามอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้ใน
โครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 เม.ย. 2564 -  
31 มี.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 เม.ย. 2563 -  
31 มี.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 เม.ย. 2562 - 
31 มี.ค. 2563 

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได้ 
(รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ** 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.98   0.399 0.41 0.474 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.65  0.375 0.374 0.375 
o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11  0.024 0.023 0.024 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.15 ไม่ม ี 0.013 0.075 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** ไม่เกนิรอ้ยละ 1.98    ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ

ส่งเสรมิการขาย 
            - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
            - หลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ    
      ไม่ได้ 

 0.154 0.133 0.145 

o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.133 0.114 0.114 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.011 0.009 

o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.006 0.003 0.015 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.004 0.005 0.007 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด** 
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้) 

 0.553 0.543 0.619 
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• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 335.26 

• Port Folio Duration : 0.0909 

• ผลขำดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -0.2662 

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  2565 

    มูลค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ    
 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 31,487,125.50  94.67 

 เงนิฝากธนาคาร  1,830,463.68  5.50 
อื่น ๆ          
 หน้ีสนิอื่น  (57,305.87)  (0.17) 
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ   33,260,283.31  100.00 
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   
 

 

รำยงำนสรุปจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 
มูลค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 31,487,125.50 94.67 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน   

  

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 1,830,463.68 5.50 
 (ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้  

  

      (investment grade) หรอืตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษัทจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)15 % 
ของ NAV    
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  
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รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั
(มหาชน) 

- - AA+ 121,348.04 121,367.62 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั
(มหาชน) 

- - AA- 1,707,868.68 1,709,096.06 

3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/05/2022 N/A 500,000.00       501,132.43  
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/04/2022 N/A 1,000,000.00       999,921.10  
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/04/2022 N/A 7,300,000.00    7,299,430.02  
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/04/2022 N/A 2,000,000.00    1,999,561.74  
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/04/2022 N/A 7,100,000.00    7,097,479.93  
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/05/2022 N/A 1,900,000.00    1,899,150.85  
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/05/2022 N/A 2,500,000.00    2,498,877.23  
10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/05/2022 N/A 200,000.00       199,910.18  
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/05/2022 N/A 1,400,000.00    1,399,116.84  
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/05/2022 N/A 4,100,000.00    4,096,913.27  
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/06/2022 N/A 800,000.00       799,361.82  
14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/06/2022 N/A 100,000.00        99,911.23  
15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/06/2022 N/A 200,000.00       199,797.82  
16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/06/2022 N/A 700,000.00       699,146.66  
17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/07/2022 N/A 700,000.00       699,089.65  
18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/08/2022 N/A 1,000,000.00       998,324.73  

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว     
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ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ีระยะกลำงและยำวมีอำยุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 

ของสถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ TRIS Rating   

AAA     อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าทีสุ่ด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงสุด  และ
ไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ  

AA มคีวามเสี่ยงต ่ามาก บรษิัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  

A มคีวามเสี่ยงในระดบัต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ทีเ่พียงพอ แต่มคีวาม
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้
ทีอ่่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะ
ได้ร ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทีไ่ม่เพยีงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดบัสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า  และอาจจะหมด
ความสามารถหรือความตัง้ใจในการช าระหนี้ ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดล้อมอื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด บรษิัทไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่าง
ชดัเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถใน
การช าระหนี้ได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นไดต้ามก าหนด 

 

หมายเหตุ: อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ
อนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกนั 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน 

  - ตวัชี้วดั (Benchmark) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
 * NAV ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 2565 
   ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิด้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2565 

นับจำกวนัเร่ิม
โครงกำร 
(1 มี.ค. 50) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละตอ่ปี) 

3 เดือน 
(24 ธ.ค. 64) 

6 เดือน 
(17 ก.ย. 64) 

1 ปี 
(26 มี.ค. 64) 

3 ปี 
(29 มี.ค. 62) 

5 ปี 
(31 มี.ค. 60) 

10 ปี 
(30 มี.ค. 55) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 12.3647* 12.3703 12.3726 12.3853 12.277 12.0873 11.137 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารหน้ี 1.42% -0.04% -0.06% -0.17% 0.24% 0.45% 1.05% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 4.41% 0.10% 0.24% 0.41% 3.79% 3.60% 4.15% 
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ภำคผนวก 1 

      1.   รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 1.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน 
และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก รายละเอยีดในใบค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิตบุิคคล 

• ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

   1.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

1.2.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

(2)  ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชกีองทุนกับบรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้
เตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการ 1,500 ล้านบาท ทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 
บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท  
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การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ใหน้ าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบก าหนดอายุ
กองทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการให้
มกีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้ม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกับัญชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อ
รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีออมทรพัย์ ชื่อบัญช ี
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารหนี”้ 

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย 
จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซิเพลิ เพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เดลี่ ตราสารหนี้” 

ทัง้นี ้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย
กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และ
หลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

      1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

      1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ 
หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุน
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเชค็
หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นีบ้รษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

1.3.3  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมูีลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  
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 1.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อ
ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีส่ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

1.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิที่บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

1.4.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

 1.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้
และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง  

(1)   ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2)   จ าหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มูีลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท 

(3)   ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
เงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึง่เดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระ
ดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจอง
ซื้อจนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วย
ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

1.5.2 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็น
จนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งต้น 

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ ตาม
รายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบัญชกีองทุน
รวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิีการในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทั
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จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี ้บรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทั
จดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่
มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอื
ว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

        2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม  

2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม(ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) 

2.1.1    ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต  

2.1.2    ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นนิตบุิคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนติบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

2.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

2.2.1    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
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สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท า
การขายนัน้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ) โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 
บาท  

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1. ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกับัญชธีนาคาร หรอืวธิีการอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้
เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชกีระแสรายวนั ชื่อ
บญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารหนี้” 

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอ็มบ ี
ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชกีระแสรายวนั ชื่อบัญช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารหนี้” 

ทัง้นีก้ารช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัเดยีวกบัวนัทีท่ีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

  2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อ
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หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้
และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็
หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมูีลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลคา่ทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

2.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1    บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทั
จดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro 
Rata)  

2.4.2    ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3    บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทั
จดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

  2.4.4   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

2.4.5    บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วย  
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

   2.5     การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

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

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทาง



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารหนี้                                                                                          21 

ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอียด
ระบุในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
ทัง้นีบ้รษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
แทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวิธกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เติมวธิีการซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic 
teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 
ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่
ไดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม  ใด ๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6. บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิในการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไวใ้นโครงการหรือข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่
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กองทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

 2.6. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

 ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

        3. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

บรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิด
ใหบ้รกิารทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน  

3.1    การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุน
นี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทั
จดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทั
จดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผูส้ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

3.2    การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

 วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอื
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

3.3    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

วนัเวลำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  
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ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

รำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิัท
จดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการได้รบัช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทางผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามปกติ
ของกองทุนนี้ส าหรบัการสบัเปลี่ยน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่บริษทัจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ทีส่มบูรณ์ และได้ท ารายการ
สบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามปกตขิองกองทุนน้ีส าหรบัการสบัเปลี่ยน  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผล
ท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายหรอื
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวิธกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ
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(automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มี
ลักษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

1.2 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อ
กองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัท
จดัการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 
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ภำคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

     1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
และหากบรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูถ้ือ
หน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้
สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

สว่นท่ี 1 :  ตรำสำร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 
ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี ้ซึ่งมคีุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้  

 1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

 1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

 1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ ซึ่งบลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

 2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N 
ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

 2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

 2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

 2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

 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 านวนรวมถงึ
ดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย  

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

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

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้  

1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
นัน้  

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟีดเดอร์  

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ต้องเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก 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. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา  ต้องเป็นนิติบุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 
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1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิีการงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ต้องเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงินทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มภีาระผูกพนั ซึ่งมีอายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก 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 หรอื ทีม่ขีอ้มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

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

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูลราคา
ทีน่่าเชื่อถือและอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

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   ทรพัย์สนิอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการต้องปฏบิตัิส าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1   ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2   หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 
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4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการ
ก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

4.3   มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมมูีลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณ
ตามวธิกีาร ดงันี้  

มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอืตราสารตาม 
Reverse Repo  

4.4   การด ารงมูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้  

4.4.1 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการ
ต้องเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงิน หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใช้ในการท า 
Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัย์สนิที่
โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตรา
สารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ 
สิ้นวนั มมูีลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ล้าน
บาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้
ในสญัญาซึ่งไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แล้ว 
บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การค านวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพึงไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุน
มอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตาม 

 ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของ
ธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6    Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่ง  
 ของคู่สญัญา หลกัทรพัย์ หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำร
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว

กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันี้ที่สามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม

กฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 
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1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มูีลค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบุิคคลอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอื

หลกัทรพัย์ที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทั
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ีภาระผูกพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 
วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อได้เหน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit 
Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating 
ต้องเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่
กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี ้ในกรณีทีก่องทุนไม่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมี
ผลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบังคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 

3.4   ด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมูลคา่หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัย์สนิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย์ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ดงันี้ 
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3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารที่
มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มภีาระผูกพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับ
แต่ 
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อย่าง
หนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 
Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit 
Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาทีม่ีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยข้อก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้ืม
หลกัทรพัย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

  2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่ำงประเทศ :  

ไม่ม ี

 3. ตำรำงสรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

        แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

4  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี  
 ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
     เป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(ห รือ ไ ม่ เกิ น  10%  เมื่ อ เป็ น ก า รล งทุ น ใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit Rating แบบ 
National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องมี Sovereign 
Rating อยู่ในระดบั Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อก 
        จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ 
        ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

  5.2    เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

   5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

   5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยม ี  
   รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ 
   ขายหลกัทรพัย ์

   5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั  
   นับแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื    
   5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น 
   บุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

                            5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาด และขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

  5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

  5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

  5.5   ในกรณีที่ เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วัน นับแต่   
  วันที่ ลงทุ น ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ Regulated    
  Market  

(1) 10%   

(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุนใน    
 Benchmark + 5% 

 

6 ทรพัย์สนิดงันี้  

6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรอื SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่ างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้ร ับอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 

 1. 10% หรอื 

 2. น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุนใน    
     benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

 6.1.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืใน 
   ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี 
   รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้   
   ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ ี  
   ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระ 
   ผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้อง บุคคลดงันี้ 

                   6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.1.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มลีักษณะ
ท านองเดี ยวกับ บุคค ล    ต ามข้ อ 
6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2  

6.1.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397  
   วนันับแตว่นัทีล่งทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรอือยู่ในระบบ    
   ของ regulated market  

    6.2 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยู่ในระดบั  
   investment grade 

         6.2.1 reverse repo 

  6.3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ด  
 ทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีน 
 ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป 
 ของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ 
 ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที ่
 อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขาย 
 ใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

7 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุน 

      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั Group Limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบุิคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม Reverse 
Repo หรอื Securities Lending หรอื Derivatives) 

- ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% 
เฉลี่ยในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น 
MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี   ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้ับ MF ทีอ่ายุ
กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  
ทัง้นี้  เฉพาะ MF ทีม่ีอายุโครงการ 
≥ 1  ปี 

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF 
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกิน 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แตไ่ม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

       2.3.1  มีลักษณะตาม 6.1.3 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน   
        ทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

       2.3.2  มี  Credit Rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ต ่ า ก ว่ า  Investment Grade    
         หรอืไม่ม ีCredit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 

 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่  รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.1   ทรพัย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก
ทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

5.2   ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อทีต่วั
ตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-
Investment Grade / unrated) 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั Product 
Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา
สาร Basel III และศกุกูของผูอ้อกราย
ใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงนิ (financial liability)  ของผู้
ออกตราสารรายนั ้น ตามที่ เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

      ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทางการเงินดงักล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ไดโ้ดยข้อมูลหนี้สินทางการเงิน
นัน้จะต้องเป็นขอ้มูลที่มกีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อก
ตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงนิตามที่เปิดเผยในงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบ
การเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้
เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย
โครงการ 

1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี Credit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment Grade หรือไม่ม ี
Credit Rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้ับกรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 
1. – 9.) 

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

-  อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้  โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง 
การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคุณสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่
วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิมคีุณสมบตัเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่ถดัจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลตาม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

 2. ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าวตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงาน
ไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ 
ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงินหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งินตามข้อ 1 ในส่วนที ่3 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม ข้อ (3) (ก) 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงาน
ต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่สามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สียในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4)   แล้วบรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัย์สนิเป็นหุน้ของบรษิทั
จดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดที่
ต้องท าค าเสนอซื้อ 

 3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปราก ฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษัทอาจลงทุนในหลักทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืได้สทิธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวข้อง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

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

 4. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
สามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบั
การด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อน
ครบระยะเวลาทีต่้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเม่ือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
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1.1  จดัท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการวนัที่ไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิทัจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจดัการจะได้ร ับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วันที่จด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถึงประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้ีวธิีการในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคบั โดยวิธีการดงักล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บรษิทัจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีล
ใช้บังคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เติม 
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตรำสำรหน้ีเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจดักำร ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน 
พรินซิเพิล จ ำกัด  จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตรำสำรหน้ี ทัง้น้ี ผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตรำสำรหน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั   

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือตวัแทนสนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืน 

➢ บริษัทจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดักำรลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ีผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพ่ิมได้ท่ีบริษัทจัดกำรและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษทัจดักำรจะสำมำรถ
ก ำกบัและดูแลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้  

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั  ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 
16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


