
 

 
  

 
 
 
 

 
 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2567

 
 • กองทุนรวมน้ีไม่ได้ถกูจ ำกดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพำะในตรำสำรท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำเช่นเดียวกบักองทุนรวมตลำดเงิน ดงันัน้ 

กองทุนรวมน้ีจึงมีควำมเส่ียงสูงกว่ำกองทุนรวมตลำดเงิน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79  ของมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ จึงอำจท ำ
ให้กองทุนมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงินบำท  และสกลุเงินต่ำงประเทศอ่ืนๆ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะลงทุนในสญัญำซ้ือ
ขำยล่วงหน้ำเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (hedging) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของมูลค่ำทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่ำงประเทศ 
เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบัก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต ำ่กว่ำเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน  (Efficient Portfolio Management) โดยพิจำรณำจำก
สภำวะตลำดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทำงของรำคำหลกัทรพัย์ อตัรำดอกเบี้ย อตัรำแลกเปล่ียน 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียง จึงมีควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน 

• กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์หรือได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กองทุนจึงมีควำมเส่ียงเน่ืองจำกกำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนอำจได้รบัเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนตำมท่ีมี
ค ำสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำเวลำท่ีก ำหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงควำม
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั  
Principal Daily Income Plus Fund (PRINCIPAL DPLUS) 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

 
 
ลกัษณะท่ีส ำคญัของกองทุน 
ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั  

Principal Daily Income Plus Fund, (PRINCIPAL DPLUS)  
ประเภทโครงกำร กองทุนตราสารหนี้ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดสะสมมลูค่า  (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-A)  
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ PRINCIPAL DPLUS-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-X) 
• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่
กองทุนก าหนด ส าหรบัการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิด
ใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้  ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝากที่เสนอ
ขายทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ 
ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการ
ยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสาร
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt 
จะต้องไดร้บัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment 
grade) เท่านัน้ โดยกองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของ
กองทุน  

กองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยมืหลักทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอืื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรอืตราสารทีม่ี
ลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรอืได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝากในสถาบนัการเงนิ
ตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และบรษิัท
จดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่สีนิค้าทีม่ตีวัแปร
เป็นอตัราดอกเบี้ย, สญัญาเครดติอนุพนัธ์ เป็นต้น เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทางราคาหลักทรพัย์ รวมถึง
ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัควำมเส่ียง
อตัรำแลกเปลี่ยนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 90% 

1. ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 
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2. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3.  ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจำกเงินลงทุน 

• เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล ทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และสามารถรบัความเสีย่ง
ของตราสารทุน และตราสารหนี้ โดยเขา้ใจความผนัผวนและรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้กองทุนแบ่งชนิดของหน่วย
ลงทุน ดงันี้ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา    
    เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-A): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้าก  
    ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิด   
    โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธิพเิศษทางภาษีตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนั
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่ม
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอื่น การลงทุนจากนิตบิุคคล/สถาบนัทีม่กีาร
ใหบ้รกิารบรหิารพอรต์การลงทุนในรปูแบบ Asset Allocation Model รวมถงึผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ใน
อนาคต เป็นตน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total Return) (บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธสิ าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเท่านัน้) 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-X): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิ
กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์

  ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  ไม่จ่าย 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน   ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดสะสมมลูค่า  
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

 
 
1,000 บาท 
1,000 บาท 
50,000,000 บาท 
1 บาท 
1 บาท 

500 บาท 

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน  ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม  15 มกราคม 2558 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  24 กุมภาพนัธ ์2558 
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จากการลงทุน (Total return) รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงใน
หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนก าหนด ส าหรบัการ
เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 

• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL DPLUS-E) (ยงัไม่เปิดให้บริการ): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ของบรษิทัจดัการ ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องตน้ก าหนดใหส้ าหรบัผูล้งทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ 
Internet (Easy invest) ของบรษิัทจดัการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บรษิัทจดัการประกาศเพิม่เติมในอนาคต โดยบริษัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการไม่น้อย
กว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปของกองทุน 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนั
ผวนและยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารหนี้ดงักล่าวได ้

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษ ี
• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุน้ได้ 
• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยจะไดร้บัเงนิคนืภายใน T+1 ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนจะไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อใดนัน้ขึน้กบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน อตัราผลตอบแทนทีค่าดหวงั ระยะเวลาเป้าหมายในการลงทุน 
แผนในการใชเ้งนิ และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งของผูล้งทุนแต่ละราย 

4.  จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 

•  20,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลำบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มกราคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2559 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้จากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจท าใหเ้กดิการขาดทุนในการลงทุนของผูล้งทุนได ้

• ความสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิต้นของผูอ้อกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั มนีโยบายลงทุนในตรา  
  สารหนี้ภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิต้นสงู 

• ในกรณีมกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิตราต่างประเทศ อาจม ี  
  ผลกระทบท าใหเ้งนิตน้และผลตอบแทนส่วนเพิม่จากการลงทุนในรปูของเงนิบาทผนัผวน แต่อย่างไรกต็ามกองทุนจะป้องกนัความ  
  เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในตา่งประเทศ 

• กองทุนรวมนี้ไม่ไดถู้กจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งต ่าเช่นเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ ดงันัน้  
  กองทุนรวมนี้จงึมคีวามเสีย่งสงูกว่ากองทุนรวมตลาดเงนิ 

• กองทุนรวมนี้อาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่สีภาพคล่องต ่า จงึอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ไดใ้นเวลาทีต่อ้งการหรอืในราคา 
  ทีเ่หมาะสม 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร 
  จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 
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• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมที ่  
  ลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิ  
  โดยตรง 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความ 
  เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งเนื่องจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%):20.00 

2. ผลตอบแทนรวมของ Zero Rate Return Index (6-month) สดัส่วน (%):20.00 

3. ผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ตามการจดัอนัดบั (A-ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน 
 (%):30.00 

4. อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ ีสดัส่วน (%):30.00 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาก าหนดเกณฑม์าตรฐานหรอืตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทุนใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วนัก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน หรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

อย่างไรกด็ ีกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุน อนัเนื่องมาจากปัจจยัภายนอก เช่น     
ผูใ้หบ้รกิารดชันีมกีารยกเลกิการค านวณดชันีซึง่กองทุนมกีารน าดชันีนัน้มาใชเ้ป็นตวัชี้วดั หรอืการเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัตามทีห่น่วยงาน
ก ากบัดูแลก าหนด เป็นต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าถงึการเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการ
เปรยีบเทยีบดงักล่าว แต่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

     9.  กำรขำย กำรรบัซ้ือคืน และกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
      9.1   กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 

กำรขำยหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน โดยท่านสามารถสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
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ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

9.2  กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดย
บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกติมี
ถิน่ที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มขีึน้และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา 
บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผำ่นบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอน เฮ้ำส ์เพ่ือรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
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   กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือรบัซ้ือคืน  
   หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 

1. บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข) 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

 (3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่
ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

     9.3  วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร? 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

   ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 1 5 . 3 0  น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วยลงทุน)  

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 
   ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง  15.00 น.(ตามวนั/เวลารบัซื้อคืนหน่วย  
ลงทุน)  
ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 
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                10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 10.1 บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบั
ซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทนุทีถู่กตอ้ง 

 10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นัน้ เวน้แตไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 
10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

  11. กำรไม่ขำยไมร่บัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

 11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัไว้แล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะใน
กรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 
(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน ก.ล.ต. 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น ซึ่ ง   
   ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนัียส าคญั 
   (ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 (ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค)  มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  
(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอนั
เนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัยแ์ละการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 
วนัท าการ 

(6)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามรายละเอยีดในส่วนขอ้ผูกพนั 
 11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(1)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

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

การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  
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ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้  

 11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้  บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

     12.  กำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน (ตำมสน.87/2558 ข้อ 30) 

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกิน 20 วนัท าการ
ตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนออกไปได ้

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทำงผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ  
  ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณี
เกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทาง
ช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์
รายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

        Website: www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.principal.th/
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ปัจจยัควำมเส่ียงของกองทุนรวม 
1.   ระดบัควำมเส่ียงของกองทุน 
        กองทุนมีควำมเส่ียงระดบั 4 
 
 
 
 
 
 
2.    ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (Market Risk) : ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความ

ผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน  อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบีย้ เป็นตน้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการ
ลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบรษิัท เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจ  
การเมอืง  และภาวะตลาดเงนิ และตลาดทุนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3.    ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสีย่งที่เกิดจากการที่ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนไวไ้ด้ หรอื
ขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่างๆ 
ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ เพื่อก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4.    ควำมเส่ียงทำงธุรกิจ (Business Risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร  (Credit  Risk) 
คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลีย่นแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตรา
สาร เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสีย่งที่เกิดจาก
การทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบีย้ได ้ 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และ
ประเมนิปัจจยัที่มผีลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร 
เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพจิารณาลงทุน และบรษิัทจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของ
บรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วธิกีารและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและคุณภาพ
ของตราสาร โดยบรษิทัจดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

5.     ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็น
ผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่มผีลใหร้าคาของตราสารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสียง :  บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบาย
รฐับาล นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย และใช้
ประกอบการการตดัสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอัตรา
ดอกเบีย้ทีค่าดการณ์ไว ้

6.     ควำมเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจงึมคีวามเสีย่ง
ของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

        แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ 
และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 
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7. ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุล
เงนิต่างประเทศ จงึเป็นความเสี่ยงของค่าเงนิที่เกิดจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น(Hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ 

8.    ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน 
(Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัย์มคีวามผนั
ผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์พืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนจะก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความ
เสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อลด
ความเสี่ยงในส่วนนี้ และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่งในส่วนนี้ ทัง้นี้ การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บั
ผลตอบแทนที่เพิม่ขึ้น หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุน
ยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบั
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

9.     ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจา
การคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างอิงผดิพลาด หรอืเกิดความผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างองิ ท าให้ไดร้บั
ผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง : กองทุนจะพจิารณาคดัเลอืกลงทุนในตราสารที่มลีักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทีอ่อก
โดยบรษิทั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่คีวามมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดอายุตราสารเมื่อรอ้ง
ขอได ้รวมทัง้วเิคราะหแ์ละควบคุมระดบัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของสนิทรพัยอ์า้งองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั          12 

เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม 

 

  กองทุนมีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ดงัน้ี 

 1. เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียงสภำพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

กำรปรบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรกำรค ำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในกำรซ้ือขำยทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) :กองทุน
รวมทัว่ไป 

อตัรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 
Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูล
ประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจาก
การซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนั
ผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ 
ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืใน
การบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถ
ท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอื
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บางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรร
หน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.และหรอื
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกั
ดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีาร
ค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. กำรก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ำกดัในกำรรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลำท่ีต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่ำเกินกว่ำ : 3.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดักำรล่วงหน้ำเป็นเวลำ : 7 วนัท าการ 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถ
ท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice 
period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น 
ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice 
period ดงักล่าว ในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่าง 

      มนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period สงูสุด
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทาง
ช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และ
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หรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

2.2 เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ต ำ่กว่ำร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดักำรจะใช้เพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลำ : 30 วนั 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าวRedemption Gate จะใชเ้ฉพาะ
วนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบั
หรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ย
มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และ
มลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวส้ าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบัก่อน-
หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว 

 อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น
ออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิกีารที่
บรษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถ
ท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใน
ส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิ
ค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทั
จดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุน
รวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของ
ตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณ
การไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือ
การควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

3.  กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท ำกำร) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไว้
แลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

 (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
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2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจาก 
การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดให้
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอื ทีม่ ี
คุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุด
 ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณยี ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัขาย

หน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 
• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่

นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงราย
เดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด บรษิัท
จดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคล
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

3. วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการ หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด
เกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

บริษัทจดัการกองทุนมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน  ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเป็นข้อจ ากัด  การถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดหุน้ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิในการปฎิเสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆหากการโอนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวจะท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถปฎิบตัิหน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามค านิยาม
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที ่กจ. 9/2555 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 17/2556 รวมทัง้ทีจ่ะประกาศและแก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต เวน้แต่เป็นการโอนมรดก 

4. ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงของบรษิัทจดัการไดท้ี่เว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดัในกำรใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่ำอำจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
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6. ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

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

7. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล ำเนำเพ่ือกำรวำงทรพัย ์ส ำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิัทจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์
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             ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

        1.    รำยช่ือคณะกรรมกำร 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รำยช่ือผู้บริหำร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธรุกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนดิา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 
• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 
• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ ำนวนกองทุนรวม และมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 
         2566) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท จ านวน 66 กองทุน 

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 71,533,009,280.65 บาท 

  4.    คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสี่ยง 
• คุณวรียทุธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 
• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 
• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

         5.  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน 

•  คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
                                            มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์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. บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                             บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน   

                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

•   คณุวีรยุทธ ห์ลีละเมียร 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2540                               ปรญิญาโท สาขาการเงนิ, University of Colorado Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537 ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิและการธนาคาร คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช,ี  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   หวัหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565               Director – Fund Manager Fixed Income, บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556               ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้, บลจ. ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
 (ปัจจุบนัคอืบลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั)  
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551               Director - Fixed Income, บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 (ปัจจุบนัคอื บลจ. คงิ ไว (เอเชยี) จ ากดั) 
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. แอสเซท พลสั จ ากดั 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2548               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จ ากดั 

•   คณุนิค ศรีวีระวำนิชกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2560 - 2561                      ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์  
                                             (NIDA) 
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พ.ศ. 2553 - 2555                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Colorado State University – Pueblo, the United States of   
                                             America 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะห,์ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               ทีป่รกึษาธุรกจิ, บรษิทั เค พ ีเอม็ จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556               ทีป่รกึษาการลงทุน (ฝึกงาน), บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

•   คณุเตม็เดือน พฒัจนัจนุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558                      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ,   
                                             มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2549 - 2553                      เศรษฐศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง, มหาวทิยาลยัสงขลานครทิร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565               นักวเิคราะหต์ราสารหนี้,  บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560               ผูค้า้ตราสารหนี้, บล. เอเซยี พลสั จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559               เจา้หน้าทีฝ่่ายวจิยัและพฒันาตลาด, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 ผูจ้ดัการผลติภณัฑธ์ุรกรรมสนิเชื่อ, ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 เจา้หน้าทีธุ่รกจิสมัพนัธ์, ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

  6.   ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แตง่ตัง้ 

        7.   นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

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

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รำยช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชยเ์จรญิ 
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 
ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์
รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขท ี503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร 10400  
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำก 
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (รอ้ยละของมลูค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้ใน
โครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2565 

 - 31 ม.ค. 2566 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2564  

 - 31 ม.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2563  

 - 31 ม.ค. 2564 
เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ*** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูคา่  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.68 

 
 

ไม่ม ี
0.366 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.045 
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
0.367 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.044 
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
0.4418 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.0441 
ไม่ม ี

o  ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูค่า  
- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ไม่ม ี

0.321 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.321 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.3706 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์** 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนดิสะสมมลูค่า  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

 
ไม่ม ี

0.043 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.043 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.043 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.043 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.0428 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.0428 
ไม่ม ี

o  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูค่า  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.0274 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.0003 
ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ*** ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 0.002 0.0010 0.0010 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไม่ได ้  0.016 0.012 0.0125 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.014 0.0110 0.0110 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.002 0.0010 0.0015 

o ค่าใชจ้า่ยอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 
     - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
     - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน    
                 จะค านวณเป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายภาษตีราสารหนี้ (ถา้ม)ี 
 
 

 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 271.11 

• Port Folio Duration : 0.3510 

• ผลขำดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown): 

• ชนิดสะสมมูลค่ำ ร้อยละ -0.0795 

• ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ร้อยละ -0.0683 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำก 
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้ใน
โครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2565 

 - 31 ม.ค. 2566 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2564  

 - 31 ม.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2563  

 - 31 ม.ค. 2564 
เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

รวมค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการไม่ได)้   
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดสะสมมลูคา่  
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
- ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)      

 
 

ไม่ม ี
0.382 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.061 
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
0.379 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.056 
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
0.4543 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.0566 
ไม่ม ี

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน เกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขาย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
o ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที่

ก าหนดในโครงการ 
ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการเปลีย่นชื่อ - สกุล - ทีอ่ยู่ การออกเอกสาร

แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใบใหม่ กรณีหายและอื่นๆ ที่
เกดิขึน้จรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยในการโอนเงนิค่าขายคนื ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
o ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตำรำงคำ่ธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มกรำคม  2566 

    

มูลคำ่ตำมรำคำตลำด 
(บำท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 2,272,683,604.46  45.83  

 ตัว๋เงนิคลงั     

  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 84,653,749.86  1.71  

 ตัว๋แลกเงนิ  476,799,399.78  9.61  

 หุน้กู้      

  Rate AAA  178,783,983.88  3.61  

  Rate AA  79,708,772.00  1.61  

  Rate AA-  122,614,763.00  2.47  

  Rate A  510,508,434.96  10.29  

  Rate A-  144,686,522.42  2.92  

  Rate BBB+  665,533,226.73  13.42  

 เงนิฝากธนาคาร  428,390,602.30  8.64  

อ่ืน ๆ            

 หนี้สนิอื่น  (5,224,470.87)  (0.11) 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ   4,959,138,588.52   100.00 
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รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 7,473,170.08 7,477,028.77 
2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA- 150,581,839.73 150,640,724.21 
3 เงนิฝากธนาคาร ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ - - AAA 270,000,000.00 270,271,849.32 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/02/2023 N/A 5,000,000.00 4,999,860.00 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/03/2023 N/A 36,000,000.00 35,977,346.64 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/02/2023 N/A 335,500,000.00 335,490,394.64 
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/02/2023 N/A 334,000,000.00 333,934,859.98 
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/02/2023 N/A 191,000,000.00 190,938,794.05 
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/02/2023 N/A 237,000,000.00 236,859,376.05 
10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/03/2023 N/A 350,000,000.00 349,686,050.00 
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/03/2023 N/A 100,000,000.00 99,916,973.00 
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/03/2023 N/A 33,000,000.00 32,965,048.05 
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/03/2023 N/A 292,000,000.00 291,677,065.52 
14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/04/2023 N/A 70,000,000.00 69,919,066.00 
15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 20/04/2023 N/A 191,000,000.00 190,625,225.53 
16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/04/2023 N/A 100,000,000.00 99,693,545.00 
17 ตัว๋เงนิคลงั กระทรวงการคลงั - 01/03/2023 N/A 24,000,000.00 23,979,561.84 
18 ตัว๋เงนิคลงั กระทรวงการคลงั - 21/06/2023 N/A 61,000,000.00 60,674,188.02 
19 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 17/02/2023 BBB+ 80,000,000.00 80,524,821.60 
20 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 17/02/2023 BBB+ 140,000,000.00 141,033,902.80 
21 หุน้กู้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 18/05/2023 BBB+ 90,000,000.00 90,104,301.90 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 
มูลค่ำตำมรำคำตลำด   

(บำท)* % NAV 
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 2,357,337,354.32 47.54 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 428,390,602.30 8.64 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 2,178,635,102.77 43.93 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 
15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

22 หุน้กู้ บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 05/11/2023 A 70,000,000.00 69,955,931.50 

23 หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - 19/01/2024 AA- 50,000,000.00 49,002,731.00 
24 หุน้กู้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 30/07/2024 BBB+ 60,000,000.00 59,707,687.20 

25 หุน้กู้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/01/2025 BBB+ 25,200,000.00 24,965,311.90 

26 หุน้กู้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2023 BBB+ 20,000,000.00 20,268,880.40 

27 หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้า ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- 25/02/2024 AAA 40,000,000.00 39,863,352.40 

28 หุน้กู้ บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 12/01/2024 AA- 75,000,000.00 73,612,032.00 

29 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 30/08/2023 A 45,000,000.00 45,594,792.90 

30 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 23/11/2023 A 100,000,000.00 100,653,500.00 

31 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 30/09/2024 A 50,000,000.00 47,845,516.50 

32 หุน้กู้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 09/08/2024 A- 3,000,000.00 2,985,376.08 
33 หุน้กู้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) - 12/10/2023 AA 80,000,000.00 79,708,772.00 
34 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั

(มหาชน) 
- 30/03/2025 A- 29,000,000.00 28,604,630.53 

35 หุน้กู้ บรษิทั ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั - 01/03/2023 AAA 36,000,000.00 36,111,488.40 
36 หุน้กู้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 23/12/2023 BBB+  34,039,950.34 

37 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/01/2024 BBB+ 21,600,000.00 21,413,389.18 

38 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 17/10/2023 BBB+ 80,000,000.00 80,154,133.60 

39 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/04/2024 BBB+ 48,400,000.00 48,235,448.71 

40 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 31/01/2025 BBB+ 50,000,000.00 50,000,000.50 

41 หุน้กู้ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 09/04/2023 A- 16,000,000.00 16,119,707.04 

42 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 02/04/2023 A 16,000,000.00 16,174,583.68 
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 ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

จ านวนเงนิต้น/ 
มลูค่าหน้าตัว๋ 

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

43 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 28/04/2023 A 126,400,000.00 126,648,167.44 
44 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั  27/07/2024 A 70,000,000.00 67,362,292.90 
45 หุน้กู้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 28/01/2024 BBB+ 15,000,000.00 15,085,398.60 

46 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้์ แอนด ์
พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 20/07/2023 A- 37,000,000.00 37,026,381.37 

47 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้์ แอนด ์
พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 25/01/2024 A- 60,000,000.00 59,950,427.40 

48 หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียุธยา จ ากดั - 11/03/2023 AAA 102,500,000.00 102,809,143.08 
49 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

(มหาชน) 
- 06/11/2023 A 36,000,000.00 36,273,650.04 

50 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) - 17/04/2023 BBB+ 100,000,000.00 99,626,796.00 
51 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

(มหาชน) 
- 01/03/2023 A+ 78,000,000.00 77,913,931.68 

52 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) - 03/02/2022 AA 60,000,000.00 59,951,578.80 
53 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิง่ จ ากดั  16/03/2023 BBB+ 90,000,000.00 89,793,720.90 
54 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิง่ จ ากดั - 22/03/2023 BBB+ 90,000,000.00 89,752,824.00 
55 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั บเีอสแอล ลสีซิง่ จ ากดั - 17/04/2023 BBB+ 60,000,000.00 59,760,548.40 
 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว    
  *2 อนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้     
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ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ีระยะกลำงและยำวมีอำยุตัง้แต่ 1 ปีข้ึนไปของสถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ TRIS Rating   
AAA     อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบัผลกระทบ

น้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  
AA มีความเสี่ยงต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  
A มีความเสี่ยงในระดับต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 
BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ี่เพยีงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อการ

เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบั
เครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึง่อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์
ทีไ่ม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอื
ความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สงูที่สุด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้ง
อาศยัเงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบั
เดยีวกนั 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

 
หมายเหต ุ:  - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุน   

  รวมของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื      

1. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%):20.00 
2 ผลตอบแทนรวมของ Zero Rate Return Index (6-month) สดัส่วน (%):20.00 
3. ผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ตามการจดัอนัดบั (A-ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สดัส่วน (%):30.00 

4.อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงัหกัภาษ ีสดัส่วน (%):30.00    

              * NAV ณ วนัที ่31 ม.ค. 2566 
- ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2566 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 
นับจำกวนัเร่ิม

โครงกำร  
(24 ก.พ. 2558) 

3 เดือน 
(28 ต.ค. 65) 

6 เดือน 
(22 ก.ค. 65) 

1 ปี  
(28 ม.ค. 65) 

3 ปี  
(31 ม.ค. 63) 

5 ปี  
(26 ม.ค. 61) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)       
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั - 
ชนิดสะสมมลูค่า 10.9848* 10.9608 10.9387 10.9297 10.7947 10.4810 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั - 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 12.0266* 11.9888 11.9524 11.1272 10.8050 n/a 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
เดลี ่อนิคมั พลสั - ชนิดสะสมมลูค่า 1.19% 0.21% 0.40% 0.50% 0.58% 0.94% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.73% 0.21% 0.37% 0.60% 0.84% 3.20% 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
เดลี ่อนิคมั พลสั - ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 3.52% 0.30% 0.60% 8.07% 3.63% n/a 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 1.32% 0.21% 0.37% 0.60% 0.84% n/a 
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ภำคผนวก 1 

       1.      รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 1.1     การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัช ี  
   กองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะ
ลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบ
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลง
นามของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิคุคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

 1.2     วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้นใจสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท า
การสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้าร
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บรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการ
กองทุนรวม  

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 
บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 

รำคำสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนตน้
ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถว้นต่อเมื่อเป็นวนัท า
การขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี 
ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง  

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนนิการให้
มกีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้ม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึง่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อ
รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั ” 

(2) กรณซีื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย 
จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เดลี ่อนิคมั พลสั ”  

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการ
ช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื  
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3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั” ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่น
ไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

 1.3    เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

   1.3.3   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

        1.3.4     การจดัสรรหน่วยลงทุน  

 1.  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที ่ 
 บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิ   
 ทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

 2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดย  
 พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

 3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทั
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตาม
วนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร  
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 บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro   
 Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที ่
 บรษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนนิการ  

4. บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที ่  จ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด 

   1.3.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.3.5.1 เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ใหก้าร
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

 (1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

 (2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

 (3) ในกรณทีีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

1.3.5.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงใน
วนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ไดร้บัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยใน
อตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อ
จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

  1.3.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่
บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลา
ขา้งตน้ 

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
ส ัง่ซื้อ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิด 
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 บญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการ  

 เห็นสมควร ทัง้นี้  บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เป็นผู้ด าเนินการคืนเงิน 
 ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ  

กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัทจดัการภายใน 3 วนั 
นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่
ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

           2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

 บริษัทจดัการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วัน   
 ถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
 ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี 
 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ม ี
 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
 ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ม ี

 2.1   การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ พรอ้มกบัค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

2.1.2   ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

      หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคล 
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• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

             2.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการสัง่ซื้อ  
 หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่

 1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารไดห้รอื 

 3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

 วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะก าหนดวันเริ่มท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วัน 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายในวนัท าการขายหน่วยลงทุน
นัน้ โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 

การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.   ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการให้
มกีารหกักลบกนักไ็ด้ 

2.   ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้ม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบใุนค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี
“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวนั ชื่อบัญชี “บลจ.พรนิซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีด
ไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรปุขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 
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ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีัญชกีองทุนกับบรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้ม
หลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

 2.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และ
จะด าเนินการน าส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอื
ดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการได้รบัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัท
จดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro 
Rata)  

2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัท
จดัการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิัท
จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 
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2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

  2.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 
15 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้
สัง่ซื้อได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวิธีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บรษิัท
จดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น 
การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (automatic 
teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้
การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
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ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทาง
โทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลือและไม่มกีารท าธุรกรรมใด ๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 6.  บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้
ในรายละเอยีดโครงการ  

 7.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่าง
จากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลา
ในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน 
บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าที่มคีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถอืว่าบรษิัทจดัการกองทุน
รวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

      3.  กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

 3.1.  ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

 - บรษิทัจดัการ 

 - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

   หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

      3.2   รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

          สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

      3.3   วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

              - แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

              - แบบอตัโนมตั ิ

         3.4.  รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

         กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  

  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  :  ม ี

  ชนิดสะสมมลูค่า     : ไม่ม ี    

  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     : ไม่ม ี

  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ไม่ม ี

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ไม่ม ี

  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนกิส ์   : ไม่ม ี

  หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

       1.  กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตาม      
ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
แลว้แต่กรณ ี 

     2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
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3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

 3.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุน
สุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิ
จ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอื
ต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะตอ้ง
ถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิทั
จดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่
ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนจะไดร้บั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 
วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้เวน้แต่
เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็
สิน้การค านวณดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

3.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ใหก้บับุคคล
อื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการตามทีก่ าหนด ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอื
เอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อ
เป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความ
ประสงคแ์ล้ว บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
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“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อื
หน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลให้
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใช้
บงัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด  

กรณีบคุคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิ
กรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่ง
ทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน 
หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอื
การตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนการ
ด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ข
รายละเอยีดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุนแทนได ้

กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดสะสมมลูคา่   : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ม ี

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่ม ี

3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอก
รายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อม
เอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็น
อย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่
วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านอง
เดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่
บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บรษิทัจดัการจะช าระ
เงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับ
รวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธรุกจิการจดัการกองทุนรวม 
และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการ
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่าย
เฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความ
ประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนนิการ
ดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหน้ีกนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
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ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วย
ลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขในกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้ ารายการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มลูทีป่รากฏ
ตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูคา่
ต ่ากว่ามลูค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิ
จ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื 
หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การ
เลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
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เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น 
การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1  การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2  การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller 
machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทัง้นี้การ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่
ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่
วนัทีม่กีารสง่ค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทาง
โทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

 4.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลือและไม่มกีารท าธุรกรรมใด ๆ เป็น
เวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 5.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

 6.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากที่
ก าหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวันหรอืเวลาในการ
ให้บรกิารของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัท
จดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั          44 

1. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

2. บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

         4. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

  4.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนิดสะสมมลูค่า  : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ม ี

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์:ม ี

กรณกีองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อ
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ มายงั
กองทุนน้ีสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคย
เปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ี่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ 
หรือช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี 
พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิ
หรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรับผู้ส ัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ทีบ่รษิทัจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต) 
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พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
ตน้ทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแล้ว 
ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

4.2   วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

      กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยต้องเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อ
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2)  ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

4.3    ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่ค านวณได้ภายในวนัท าการที่บรษิัท
จดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายในวนัท าการ ที่
บรษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลีย่น
เรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีล
ท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ัน้ต ่า (ถ้ามี) 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายหรอื
ค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  
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เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่
ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ
(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มีลกัษณะ
เดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิาร
ดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ส ัง่
สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  
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ภำคผนวก 2 
      ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

      1.    ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอื
มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหาก
บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้
แนวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ 
โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจาก
รายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ตรำสำร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนอืจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน           
ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมลูค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจดัท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าว
ตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้ส ัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
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2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives 
ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรพัย์สินใด ๆ ทรพัย์สินนัน้ ต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่ เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิที่สามารถเปลี่ยนมอื
ได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่อาจท าให้กองทุน
ตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งมขีอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที่ 15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้นี้  ในกรณีที่วนัดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ให้ผู้ออก SN 
ค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บงัคบักบักรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มูล
ทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจดั
ใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1  ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัทีใ่ช้
ในการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และ
วนัสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้
ค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรม ภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ส่ง
ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

     ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   
    ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
    1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

    1.1 กรณเีป็นหน่วย 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 ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช ้  

    กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
 1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 
 1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  
 1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  
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1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  
1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีด

เดอร ์ 
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่
1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 
ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 
ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 
การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 
1. คู่สญัญาตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

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

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 
2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัตา่งประเทศตอ้งม ีcredit 

rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
2.2   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 
2.3  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั

ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใด

อย่างหนึ่งดงันี้ 
2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น 

Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
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2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
2.5 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่

น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ี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 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคา
ทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ี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 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
3.  ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  
4.  ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนั
แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate)) 
ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม 
Reverse Repo  

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  
4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูคา่ Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 
4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บรษิทัจดัการ

ตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า 
Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูคา่รวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อน
มาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่
ซื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูคา่ของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 
หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญา
ซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการ
จะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

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

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี
อยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 : ธรุกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำร
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไดร้บัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงันี้ที่สามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย 
1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย์ 
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  Non-retail PF 
1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์  หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 
3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

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

เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั

นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating 

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating 

ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 
3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  
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3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีล

ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 
3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดงันี้ 
3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer 

Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้
ดว้ย 

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 ให้ใช้สญัญาที่มลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและให้ยมื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน  
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย

อย่าง ดงันี้ 
1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 

1.7  
1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนัหรอื
ราคาของ Derivatives เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบ
ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 
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2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้
อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้ 
Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้
กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณ ีUnderlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ Underlying หรอื

ปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

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

สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 
3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงันี้ 
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3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 
3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค

ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันดีงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 
6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที ่15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

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

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่วา่ obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่
ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการใน
กลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการ
ทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายตุธิรรมของ
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สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit 

Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

      2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่ำงประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนดดงัตอ่ไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอื
มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และ
หากบรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาลงทุน
ภายใตแ้นวทางทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์
นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไป
จากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท า
สญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอื
ทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
ส่วนท่ี 1 :  ตรำสำร TS (transferable securities)  
1. ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน            

ขอ้ 2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนตา่งประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล 

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N 

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

2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ 

derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลี่ยน
มอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าให้
กองทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

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

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั

สดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ให้
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN 
ค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

 ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีาร  
  เสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ  
  ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5   ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏใน  
  ระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนยีมปฏบิตัสิากล และ บลจ.   
  ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
  2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัที่

ใชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. 
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม ภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2  ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN   
 ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  ในต่ำงประเทศ 
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ  

 1.1   กรณีเป็นหน่วย CIS  
  1.1.1  มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS    
           ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
  1.1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้  
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1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากบัดูแล
ดา้นหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วย
ของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็น
สมาชกิของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่ป็น
สมาชกิสามญัของ IOSCO  

1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการ
ส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่าง  
       เพยีงพอ ทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด  
1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดั

การกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบาย
การลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าที่
ลงทุนในทองค าแท่ง)  
1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF หรอื PVD นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บั
กรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP  

1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
          หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  
1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF    
          นัน้  
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัยส์นิซึง่เป็น
ประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัยส์นิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้า
ค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณี
ทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1  
1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS    
       ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก 
ดงันี้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั          58 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 
ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน  
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย

อย่าง ดงันี้ 
1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนัหรอื
ราคาของ Derivatives เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 
2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 
2.2.2 OTC Derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณเีป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย.์ ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้ 
Derivatives 

2.2.2.2 กรณเีป็น OTC Derivatives ในตา่งประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นส มาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิ
ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ Underlying หรอื

ปัจจยัต่างๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
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องคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

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

สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 
3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 
3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย

อย่างดงันี้ 
3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค

ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 
6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
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6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

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

7.1   เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดงันี้ 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่
อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีทีไ่ม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation 
จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการ
ซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation 
รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบั
การทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายตุธิรรมของ
สนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอืครบก าหนด
สญัญา (กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 
7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit 

Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

  3. ตำรำงสรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
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 เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที ่รฐับาล

เป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรอืผู้มภีาระผูกพนัมี
ภู มิ ล า เน าอยู่ ต่ า งป ระเท ศ  โด ย
เ ลื อ ก ใ ช้  Credit Rating แ บ บ 
national scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี
sovereign rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ 
Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้

ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัย์ 

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับ
แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้
มภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น   
บุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ

สถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นบั แต่

วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated 
market  

 ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด  
 จะสงูกว่า 
 (1) 10%   
 (2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย และ

เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้ออกจดัตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้  ≤ 
397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ
ตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2  ผู้มภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 
6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.1.3.3.3 สถ าบันก ารเงิน ต่ า งป ระเท ศที่ มี

ลักษณะท านองเดียวกับบุคคลตาม
ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.1.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับ
แต่วันที่ลงทุ น  ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ 
regulated market 

6.2 ธุรกรรมดังนี้  ที่คู่ส ัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ 3.13.2 
ส่วนที ่2 ขอ้ 2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ ส าหรบัผู้ลงทุน
ทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท า
ให้มกีารเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอื
ในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แตอ่ตัราใด
จะสงูกว่า 
(1)  10% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิใน  

 benchmark +5% 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
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 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั 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 ทีน่ิตบิุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุน และทรพัย์สนิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ตาม Reverse Repo หรอื Securities Lending  หรอื Derivatives)  

- รวมกนัไม่เกนิ 45%   เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย่  ตามรอบ
อายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัMF ทีอ่ายุ  
กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ 
เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 
ปี  

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

โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไข
ให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขอ
อนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้   

 กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
2.4.1  มลีกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วน

การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity 
limit) 

2.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
5.1   ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก

ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2   ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lll ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อทีต่วั

ตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-
investment grade / unrated) 

 
 

6 ทรพัยส์นิดงันี้ 
6.1   ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
6.2   ตราสาร Basel III 
6.3   Derivatives หรอื Structured note เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ไม่เกนิ 20% 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั product limit 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 

7 Derivatives ดงันี้ 

7.1  hedging limit : การเขา้      
ท าธุรกรรม Derivatives       
ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการ      
ลดความเสีย่ง 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

 7.2  non-hedging limit :การ      
เขา้ท าธุรกรรมDerivatives 
ทีม่ใิช่เพื่อ      การลด
ความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

global exposure limit 

7.2.1  กรณีกองทุนไมมี่การ ลงทุนแบบซบัซอ้น จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจาก
การลงทุนใน Derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ 100% ของ NAV 

7.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซบัซอ้น จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการ 
ลงทุน ใน Derivatives โดยมลูค่าความเสยีหายสงูสุด (value-at-risk : 
VaR) ของกองทุนตอ้ง เป็นดงันี้ 
(1)  absolute VaR ≤  20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤  2 เท่าของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรอื การ
ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic derivatives) 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุกMF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมี

จ านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

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

2.1   ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  
ของผู้ออกตราสารรายนั ้น ตามที่ เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป  และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิ
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
ล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบั
มลูค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลู
หนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามที่
เปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสดุ รวมถงึ
กรณยีงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อก
ตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่
ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2   ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอืไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณี
ทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคล
ดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง

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

บุคคลตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื   

  กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้    
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทุนดงันี้ 
   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีักษณะครบถ้วนดงันี้  

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเล็ก  
(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีี่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมือ่ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

 1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 90 วนันับ
แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสม 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน
ดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิใหเ้ป็นไปตาม (2)  บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูล
ตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเว้น
แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วันนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท      
ทรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ใน ส่วนที ่3 

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

(4)   เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั
ชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่ง
รายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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(5) ในกรณีที่กองทุนมหุี้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนั
จากส านกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัย์สนิเป็นหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอื
ขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณตีาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืได้สทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวข้อง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

 4. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัท
จดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเม่ือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการ
นับแตว่นัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

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

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนั
นับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่้ลงทุนท าการ
ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้อง
ค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมรีะยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
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บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีล
ใช้บังคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
  

➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั  เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน 
พรินซิเพิล จ ำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคัม พลัส ทัง้น้ี ผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั พลสั  ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงกำรไดท่ี้บริษทั
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มรีะบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดขู้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริษทัจดักำรได้ท่ีบริษทัจดักำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

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

➢ บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษทัจดักำรจะสำมำรถ
ก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 
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ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือ
โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้
จำกบริษทัจดักำร  
ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ที ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 
16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www. principal.th 
บริษัทจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตำมค ำ
จ ำกดัควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเก่ียวกบักำรรู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษทัจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษัทจดักำรและ
หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพื่อใช้บริกำร
ใหม่ กำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ี
หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


