
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

• กองทุนน้ีไม่ถกูจ ำกดัควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไปจึงเหมำะกบัผู้ลงทุนท่ีรบัผลขำดทุนเส่ียงสูงได้
ท่ำนัน้ 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไม่เสนอขำยกบัผู้ลงทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส ำหรบักองทุนส ำรองเล้ียงชีพภำยใต้กำรจดักำรของ
บริษทัจดักำรเท่ำนัน้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ี มีนโยบำยท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ตอบ
แทน ท ำให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสูงและรบั
ควำมเส่ียงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์หรือ
ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กองทุนจึงมีควำมเส่ียงเน่ืองจำกกำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุน
ในกองทุนน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือ      
ช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมี
ข้อสงสยั ให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรองถึง
ควำมถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำย
นัน้ 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 15 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2566 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ี 
Principal Fixed Income Fund (PRINCIPAL FI) 

ส ำหรบักองทุนส ำรองเลี้ยงชีพภำยใต้กำรจดักำรของบริษทัจดักำรเท่ำนัน้ 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

  1.   ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 

ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม  

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ 

Principal Fixed Income Fund (PRINCIPAL FI) 

ประเภทโครงกำร กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนเปิดพรนิซิเพิล  ตราสารหนี้  มีนโยบายที่จะลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มคีวาม
มัน่คง รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิกองทุนรวม และมคีวามสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และเงนิตน้ โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในตราสารดงัต่อไปนี้  

(1) ตราสารหนี้ 

(2) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

(3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน  

บรษิทัจดัการจะก าหนดการด ารงอายุถวัเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักของกระแสเงนิทีจ่ะไดร้บัจากทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนรวมลงทุนไว ้(Target Portfolio Duration) ไม่เกนิ 4 ปี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด และ/หรอื อาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่าย 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน 

ไม่ม ี

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือหน่วย
ลงทุน 

100,000 บาท  

มูลค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

5 พฤศจกิายน 2551 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม  17 ธนัวาคม 2551 

 

 

 

 

 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ส ำหรบักองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพภำยใต้กำร
จดักำรของบริษทั
จดักำรเท่ำนัน้ 
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2. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตำมชนิดของหน่วยลงทุน 

• กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพี) และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วย
ลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจำกเงินลงทุน 

•    เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ทีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้ใน และ/หรอื
ต่างประเทศ โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารดงักล่าวได้ แต่อย่างไรกต็ามกองทุนจะ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าทรพัยส์นิทีล่งทุนในต่างประเทศ   

•    เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

•    เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุน้ได้ 

4.    จ ำนวนเงินทุนโครงกำรล่ำสุด 

•    จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 20,000 ล้านบาท  

5.    รอบระยะเวลำบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2552 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดย
พจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัรา
ดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งไดสู้งกว่าผูล้งทุนทีล่งทุนใน
กองทุนรวมทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอื
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมคีวามเสีย่งเนื่องจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนทีไ่ม่เสนอขายกบัผูล้งทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส าหรบักองทุนส ารองเลี้ยงชพีภายใตก้ารจดัการของ
บรษิทัจดัการเท่านัน้ 

•  กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่งหรอืมกีารลงทุนในตราสารทีม่ี
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ท าใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 
เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผู้
ลงทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

7.    กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• ไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.    ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50  

2) ผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตรา   

    สารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1 - 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่  
    ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 
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9.   กำรขำย กำรรบัซ้ือคืน และกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
       9.1    กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรลงทุนเป็นเท่ำไร 

 ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้แรก 

 ขัน้ต ่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น)  

 ส าหรบัการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 

 ขัน้ต ่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น)  

ท่านสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการและตามเวลาเปิดท าการของบรษิัทจดัการในเวลา 8.30-15.30 น. โดย
กรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พร้อมช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เติมบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะ
ก าหนดต่อไป ทัง้นี้ ท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นช่องทาง ดงันี้ 

•   บรษิทัจดัการ 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศพัท ์(02) 686-9500 โทรสาร (02) 657-3167 

 เวบ็ไซต ์http:// www.principal.th 

ท ารายการผ่านบรษิทัจดัการ  

ได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30-15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อให้ครบถ้วนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ 
พรอ้มช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยช าระเงนิสด เงนิโอน เชค็ ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีาร
อื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ในกรณีที่ท่านช าระเงนิค่าซื้อเป็นเชค็ หรือดราฟต์ เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวจะต้องลง
วนัทีต่ามวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ที่
อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของท่านลงบนด้านหลงัของเช็ค หรอืดราฟต์นัน้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของท่านเอง  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน/การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) 
รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแล้วทัง้นี้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวนัที่มีการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวผา่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

9.2    กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการ 

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายใน 15.30 น.ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการ
ขายนัน้ และการท ารายการหลงั 15.30 น. ใหถ้อืเป็นรายการของวนัท าการขายถดัไป 

  บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย โดยเปิดใหม้กีารขายคนืหน่วยลงทุนทุกวนั
ท าการ และบรษิัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยน าเชค็ค่าขายคนืหน่วยลงทุนในนามผู้
ถอืหน่วยลงทุนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
และจดัส่งทางไปรษณีย ์หรอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นใบ 



 

 
  
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้    4 

ค าขอเปิดบญัช ีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคนืสามารถติดต่อขอรบัใบค าสัง่ขายคนื และขายคนืหน่วยลงทุนได้ที่
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในเวลาท าการ 

• กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการ ไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงนิ 
เป็นตน้ 

(4) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น ใน
กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจ
ก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทั
จดัการเป็นหลกั 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดศ้กึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ วธิกีาร
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการน้ีแลว้ 

• กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือรบัซ้ือคืน
หน่วย ลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุนไว้อย่ำงไร 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)   บรษิัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2)   มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

  (3)   มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล 
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

   ทัง้นี้ การเลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืขา้งต้น บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการและ 
   หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที่ปรากฏ
เหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 
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(2) เมื่อบรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผลไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้
อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่
เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บรษิทัจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืประกาศการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
(ถา้ม)ี ทีใ่ชใ้นการซื้อขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนและแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืการหยุด
รบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้แสดงเหตุผลและรายงานแผนการด าเนินการ
ของกองทุนเปิดนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (1) 
(2) หรอื (3) เกินหนึ่งวนัท าการ บรษิัทจัดการจะรายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนั ้นให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมทัง้แจ้งการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ในทนัททีีส่ามารถกระท าไดด้ว้ย 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้

บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่ตดิต่อทุก
แห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้ี
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

กำรหยุดขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท
จดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

• วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 

ท่านสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิัท
จดัการไดผ้่านบรษิทัจดัการ ตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้
ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 
น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ใหถ้อืเป็นการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อ
ขายถดัไป 

บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิีการ และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงั
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก/การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมถงึบรกิารใดๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภำคผนวก 1 แนบท้ำย 

        10.  การเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงาน
การแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้
ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนไดไ้ม่เกิน 
10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

- ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่ง
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตุผลและ
หลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างที่บรษิัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถึงวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนัอื่น 
และมผีู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอีก บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษิัทจัดการจะต้อง
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิ้นก่อน แลว้จงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 
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11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัไว้แล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 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 จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ได้ใน
สาระส าคญั  

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

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
โดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบ
ถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

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

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน  
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(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้

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

12. กำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรอืขำยคืนหน่วยลงทุน (ตำมสน.87/2558 ข้อ 30) 

• เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่ อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วนัท าการ
ตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนออกไปได ้

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอียด วธิีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
หรอืผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทำงผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลคำ่หน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของ
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดใหซ้ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ใหป้ระกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนของ
วนัดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

3. วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว่้าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั โดยให้
ประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

• ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสือพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 
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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 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่คีวามมัน่คง และมคีวามสามารถในการช าระ
ดอกเบีย้และเงนิตน้ โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครฐั เงนิฝาก และ/หรอื ตราสารทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก และตรา
สารหนี้ภาคเอกชน  ซึง่มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของปัจจยั
ความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน อนัไดแ้ก่ 

ระดบัควำมเส่ียงของกองทุน 

กองทุนมีควำมเส่ียงระดบั 4 

 

 

 

 

 

ประเภทของควำมเส่ียงในกำรลงทุน แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 

ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) 

กองทุนจะมคีวามเสีย่งจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร และจากภาวะ
อุตสาหกรรมของธุรกจินัน้ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
จ่ายคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร โดยผลกระทบดงักล่าวจะ
สะท้อนให้เห็นในรูปของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีม่คีวามผนัผวนได ้

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้ออกตรา
สารทีจ่ะลงทุน โดยพจิารณาจากขอ้มูลการด าเนินงานและ
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ข้อมูลในอดตีของผู้ออก
ตราสารนัน้ๆ ประกอบการพจิารณาลงทุน 

ควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ ออกตรำสำร 
(Credit Risk) 

กองทุนจะมคีวามเสี่ยงจากการด าเนินงานและฐานะการเงนิของผู้ออกตรา
สารซึ่งอาจดอ้ยลงและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้เงนิต้น
และดอกเบีย้ไดค้รบเตม็จ านวนและตรงตามก าหนดเวลา  

บริษัทจัดการจะทบทวนฐานะทางการเงินและความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั บริษัทจัดการจะพิจารณา
ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์  

ควำมเส่ียงจำกตลำด (Market Risk) 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทีก่องทุนลงทุน อนั
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจยัทางการเมือง ความผนัผวน
ของอตัราดอกเบี้ย และ/หรอื สถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงนิ เป็น
ต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารที่กองทุนลงทุนเพิม่ขึ้นหรอืลดลงได ้
อนัจะส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนลดลงตามไดด้ว้ย 

บริษัทจดัการจะพิจารณากระจายการลงทุนไปในแต่ละ
กลุ่มประเภทตราสาร กลุ่มธุรกจิ ผูอ้อกตราสาร และอายุที่
เหลือของตราสาร เพื่อปรบัลดผลกระทบจากความเสี่ยง
จากตลาด 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนรวมไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่
ลงทุนไดภ้ายในระยะเวลาหรอืราคาที่ก าหนดไว ้เนื่องจากตราสารที่ลงทุน
ไวม้จี านวนและปรมิาณการซื้อขายเปลีย่นมอืไม่มากนัก ท าใหโ้อกาสในการ
ซื้อหรอืขายตราสารของกองทุนรวมมจี ากดั 

บรษิัทจดัการจะพจิารณาลงทุนในตราสารที่มสีภาพคล่อง
เพยีงพอในการรกัษาความคล่องตวัในการบรหิารกองทุน 
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ประเภทของควำมเส่ียงในกำรลงทุน แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) 

กองทุนจะมคีวามเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อใช้ใน
การเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารการลงทุน ซึ่งอาจเกดิเหตุการณ์ทีไ่ม่ตรง
กบัการคาดการณ์ของผูจ้ดัการกองทุน และอาจท าใหเ้กดิการเสยีโอกาสใน
การไดร้บัผลตอบแทนทีม่ากขึน้ได ้ทัง้นี้ ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่ง การ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของ
กองทุนไดท้ัง้หมด 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและปัจจัย
ต่างๆ ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุนในแต่ละสถานการณ์ 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 

ส่วนใหญ่การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจะ
ไม่สามารถเปลี่ยนมอืได ้ซึง่อาจท าใหผู้ล้งทุนไม่สามารถไถ่ถอนตราสารได้
ก่อนครบก าหนดอายุตราสารและตอ้งถอืตราสารจนครบก าหนดอายุ   

บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารนี้ในส่วนน้อย 
และจะท าการวิเคราะห์ตราสารที่จะลงทุน ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
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เครือ่งมือบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุนรวม 

                 กองทุนมีเคร่ืองมอืกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ดงัน้ี 

      1.   เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
เท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดัการอาจ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่ าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขาย
ทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิที่ลดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษแีละหรอือากร
แสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัท
จดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยั
ที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั ้น ๆ โดยค านึงถึง
ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

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

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะ
ปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่
มกีารใช้เครื่องมอื swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพจิารณาและหรอื
ตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ
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ไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing 
ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถ
เรยีกเกบ็เงนิได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเชค็ที่เรยีกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่ ง
เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่า
นักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
ได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการ
บรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

                การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเ ป็น
ส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมูลค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold 
ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน 
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

                ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

                2.  การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

      2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

           กองทุนรวมทัว่ไป 

           เมื่ อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 3.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน    
   จะตอ้งแจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 7 วนัท าการ 

           หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและ
รบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

   ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มกีารใช้ Notice period และมเีหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมอือื่นด้วย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิบตัิกบั
ค าสัง่ที่ได้จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกับค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวันที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้  บริษัทจัดการอาจ
พจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate,  

Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมืออื่น ๆ หรอือาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดงักล่าวใน
กรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ 
Notice period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้
ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 
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การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูล
ประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าได้
เพื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน 
เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate 
ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่ งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทยีบกบั 
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิทัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-
rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุน
อาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
นัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีาร
จดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบันบรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลือ
ได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวธิีการที่บรษิัทจดัการก าหนด ทัง้นี้  บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการ
ด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption 
Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 
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5. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มกีารใช้เครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพ
คล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

  ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลย
พนิิจของบรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period 
สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่
ไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้ อ-ขาย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ 

              การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึ
ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้  บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของ
กองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิด
การไถ่ถอนผดิปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุม
ของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เติม : บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่
สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 



 

 
  
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้    16 

4. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน โดย
บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล เวน้แต่
จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ 
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค า สัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 

1.  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

 (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการ
เป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ำกดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอื ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ 

(1) โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนท าการ
บนัทกึชื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 
และ/หรอื บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ครบถว้นแลว้ 

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอื
ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิีการอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ 
ทุกครัง้ที่มีการสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษี และ/หรอืเอกสาร/ หรอืข้อความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและ
วธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
ท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจาก
วนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบัหนังสอืเพื่อรบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื   อนึ่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดย
ทางไปรษณีย์ หรอืให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อ เป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน
และในหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการที่เป็น
ปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการใหม้กีารออกและจัดส่ง “รายงานการถอืหน่วยลงทุน” ซึ่งไดร้บัการปรบัปรุงรายการให้
เป็นปัจจุบนั ณ วนัท าการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทนิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของไตรมาสนัน้ๆ ทางไปรษณีย์ และ/หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดและเหน็ว่า
เหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน   

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เอกสาร ข้อความ รวมถึงวิธีการแจ้ง และ/หรือการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั             

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัท
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้ถือ
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนที่ถอือยู่ 

3. วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณดีงัต่อไปนี้   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผู้โอนและ
ผูร้บัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มี
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บญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการ ผูร้บัโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการก่อน แล้วผู้
โอนจงึท าการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุน” 

(3) หลงัจากที่ได้รบัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรบัเงนิ และ
ใบก ากบัภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอน
หน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้  “สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้  

บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนหากมกีารโอนหน่วยให้บุคคลอื่นที่มใิช่ผู้
ลงทุนสถาบนั 

4. ช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ี่
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลกำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกดัในกำรใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่ำอำจจะเกิดขึ้น 

• ไมม่กีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก 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 ำเนำเพ่ือกำรวงทรพัย ์ส ำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีไม่มภีมิูล ำเนำในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทั
จดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 
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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 ตลุยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธรุกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา 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 และมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 66 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสุทธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 71,697,139,337.63 บาท 

  4.    คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

  5.  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2565) 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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. ไทย  
                                                   พาณิชย ์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 

• คณุชนัยกำนต์  สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

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

พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 

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

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

พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 

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

•   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) 

      6.   ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แตง่ตัง้ 

        7.   นำยทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์: (02) 470 5920 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รำยช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310โทร : 02-645-0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ลว้ 

              ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

 
ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็ 

จำกผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน 

อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

• อตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 83.32 

• Port Folio Duration : 1.6012   

• ผลขำดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -1.17  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุน
รวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่ำทรพัยสิ์นต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบุไว้  
      ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค.2564  

- 30 มิ.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค.2563 

- 30 มิ.ย. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 ก.ค.2562 

- 30 มิ.ย. 2563 

เกบ็จริง เกบ็จริง เกบ็จริง 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ
การได ้(รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 0.1017 0.1015 0.10177 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 0.0268 0.0267 0.02678 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 0.0749 0.0748 0.07499 

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ** ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.0016 0.0015 0.00204 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0016 0.0015 0.00178 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 

-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

-หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0000 0.0000 0.00026 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด** 
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการไดแ้ละประมาณการ
ไม่ได)้ 

 0.1033 0.1030 0.10381 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตำรำงค่ำธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน  2565 

    

มูลค่ำตำมรำคำตลำด 
(บำท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี 1,587,237,106.24  29.76 

 พนัธบตัรรฐับาล     
  อายุคงเหลอื 1-3 ปี 405,772,207.39  7.61 

  อายุคงเหลอื 3-7 ปี 418,700,160.71  7.85 

 ตัว๋เงนิคลงั กระทรวงการคลงั 49,845,035.50  0.93  

 หุน้กู ้      
  Rate AAA  72,662,468.13  1.37  

  Rate AA+  39,800,273.79  0.74  

  Rate AA  174,517,675.10  3.27  

  Rate AA-  126,908,493.32  2.38  

  Rate A+  248,668,975.12  4.67  

  Rate A  578,699,469.03  10.85  

  Rate A-  841,806,022.18  15.78  

  Rate BBB+  522,037,436.47  9.77  

 เงนิฝากธนาคาร  267,747,871.93  5.02  
อ่ืน ๆ             
 ทรพัยส์นิอืน่  9,820,045.30  0.18  

 หนี้สนิอื่น  (10,598,909.16)  (0.20) 
มูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ   5,333,624,331.05   100.00 
หมายเหตุ : * มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตรำสำร 
มูลค่ำตำมรำคำตลำด  

(บำท)* % NAV 
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 2,461,554,509.84 46.15 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 321,809,395.21 6.03 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) 2,551,039,289.86 47.83 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนใน 
ตรำสำรกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  
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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 เงนิฝาก
ธนาคาร ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

- - AA+ 16,955,399.43 16,955,665.53 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA- 250,507,396.76 250,792,206.40 

3 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2025 N/A 32,500,000.00 31,552,633.45 
4 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 12/12/2025 N/A 22,700,000.00 24,035,934.96 
5 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 12/03/2028 N/A 247,000,000.00 278,992,267.45 
6 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2026 N/A 47,200,000.00 46,690,638.84 
7 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2023 N/A 83,000,000.00 84,295,441.59 
8 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2024 N/A 193,500,000.00 191,748,112.92 
9 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2024 N/A 14,300,000.00 14,040,728.42 
10 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2027 N/A 73,900,000.00 68,981,319.46 
11 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/09/2024 N/A 85,900,000.00 84,135,291.01 
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/09/2022 N/A 78,500,000.00 78,962,014.11 
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/07/2022 N/A 349,500,000.00 349,471,365.47 
14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/08/2022 N/A 90,000,000.00 89,957,394.90 
15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/07/2022 N/A 7,100,000.00 7,098,820.19 
16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/07/2022 N/A 103,000,000.00 102,974,327.25 
17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/08/2022 N/A 253,000,000.00 252,893,734.94 
18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/08/2022 N/A 200,000,000.00 199,914,524.00 
19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/08/2022 N/A 121,000,000.00 120,938,868.38 
20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/08/2022 N/A 123,600,000.00 123,523,652.28 
21 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/08/2022 N/A 5,200,000.00 5,197,024.14 
22 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/09/2022 N/A 95,000,000.00 94,948,389.35 
23 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 08/09/2022 N/A 26,000,000.00 25,986,146.94 
24 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 15/09/2022 N/A 50,000,000.00 49,930,344.00 
25 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 22/09/2022 N/A 15,800,000.00 15,790,305.12 
26 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 29/09/2022 N/A 69,700,000.00 69,650,195.17 
27 ตัว๋เงนิคลงั กระทรวงการคลงั - 07/12/2022 N/A 50,000,000.00 49,845,035.50 
28 หุน้กู ้ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
- 21/07/2022 AA- 54,000,000.00 54,061,523.28 

29 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 17/02/2023 BBB+ 31,500,000.00 31,673,653.84 

30 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 17/02/2023 BBB+ 21,000,000.00 21,183,893.22 

31 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 18/05/2023 BBB+ 53,500,000.00 53,325,341.23 

32 หุน้กู ้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) - 16/01/2023 BBB+ 24,600,000.00 24,841,696.47 
33 หุน้กู ้ บรษิทั ควอลติี้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) - 03/03/2024 A- 13,800,000.00 13,915,185.42 
34 หุน้กู ้ บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 05/11/2023 A- 31,000,000.00 30,790,452.40 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

35 หุน้กู ้ บรษิทัเซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

- 02/05/2023 AA 11,600,000.00 11,780,750.62 

36 หุน้กู ้ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/01/2026 A+ 19,500,000.00 19,590,860.45 

37 หุน้กู ้ บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 25/06/2025 AA 9,200,000.00 9,182,605.93 

38 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 27/03/2024 BBB+ 9,100,000.00 9,102,140.78 
39 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 27/09/2023 BBB+ 29,500,000.00 29,560,033.98 
40 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 17/12/2024 BBB+ 27,400,000.00 26,433,556.25 
41 หุน้กู ้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 25/07/2022 A- 22,900,000.00 23,203,151.58 
42 หุน้กู ้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 28/06/2024 A- 26,700,000.00 26,826,030.94 
43 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 17/05/2023 A- 34,000,000.00 34,548,202.74 

44 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 23/01/2024 A- 20,100,000.00 20,347,158.65 

45 หุน้กู ้ บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - 19/10/2022 AA- 6,700,000.00 6,764,140.11 
46 หุน้กู ้ บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - 16/02/2023 AA- 2,400,000.00 2,436,756.93 
47 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) - 13/05/2030 A+ 32,500,000.00 31,576,192.38 
48 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) - 16/03/2026 A+ 26,700,000.00 26,575,735.53 
49 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) - 30/06/2025 A+ 26,000,000.00 26,186,440.02 
50 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) - 16/03/2028 A+ 45,400,000.00 45,110,716.65 
51 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) - 16/03/2031 A+ 30,000,000.00 30,180,771.00 
52 หุน้กู ้ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) - 16/06/2025 A+ 58,600,000.00 57,206,716.44 
53 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 28/01/2025 BBB+ 18,500,000.00 18,548,902.90 

54 หุน้กู ้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2023 BBB+ 11,800,000.00 11,916,599.93 

55 หุน้กู ้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 12/03/2024 BBB+ 38,300,000.00 38,248,113.46 

56 หุน้กู ้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 27/04/2025 BBB+ 10,600,000.00 10,589,654.19 

57 หุน้กู ้ บรษิทั โตโยตา้ ลสีซิง่ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- 25/02/2024 AAA 26,600,000.00 26,422,321.58 

58 หุน้กู ้ บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 05/10/2022 A- 77,100,000.00 77,932,902.05 

59 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/03/2023 A 900,000.00 918,896.79 

60 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/09/2029 A 8,600,000.00 8,104,595.97 

61 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/09/2025 A 4,800,000.00 4,825,933.54 

62 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั - 07/09/2024 A 5,700,000.00 5,756,873.91 
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63 หุน้กู ้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

- 15/12/2022 A- 7,180,000.00 7,243,487.79 

64 หุน้กู ้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

- 15/11/2024 A- 23,600,000.00 23,563,678.89 

65 หุน้กู ้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 18/12/2022 BBB+ 18,700,000.00 18,770,692.36 

66 หุน้กู ้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 18/06/2024 BBB+ 28,300,000.00 27,921,100.64 

67 หุน้กู ้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 03/05/2024 BBB+ 26,600,000.00 25,241,768.09 

68 หุน้กู ้ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 25/07/2023 A- 13,100,000.00 13,337,831.55 

69 หุน้กู ้ บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 10/02/2025 A- 34,500,000.00 34,010,973.55 

70 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 02/06/2024 A- 13,700,000.00 13,600,254.69 

71 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 09/08/2024 A- 32,000,000.00 31,581,784.00 

72 หุน้กู ้ บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) 
 

- 09/05/2023 A 21,200,000.00 20,905,347.35 

73 หุน้กู ้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอน
เน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 18/05/2023 A 68,200,000.00 69,394,029.91 

74 หุน้กู ้ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอน
เน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 14/03/2023 A 17,500,000.00 17,773,723.46 

75 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 14/01/2025 A 15,100,000.00 15,072,659.25 

76 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 06/05/2024 A 21,500,000.00 21,439,350.23 

77 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 01/10/2024 A 31,700,000.00 31,197,161.61 

78 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 01/09/2026 A 56,000,000.00 53,876,471.04 

79 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 11/03/2025 A 21,400,000.00 20,932,603.67 

80 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 11/03/2027 A 8,100,000.00 7,821,098.69 

81 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/2023 AA 9,700,000.00 9,875,071.90 

82 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/03/2024 AA 37,400,000.00 38,750,800.86 

83 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 11/06/2024 AA 21,200,000.00 20,872,597.37 
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84 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 11/06/2026 AA 6,900,000.00 6,688,918.31 

85 หุน้กู ้ บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) - 12/10/2023 AA 39,400,000.00 39,199,492.22 
86 หุน้กู ้ บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั - 11/09/2022 A 5,000,000.00 5,080,269.65 
87 หุน้กู ้ บรษิทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลสี 

จ ากดั (มหาชน) 
- 25/05/2026 AA+ 18,900,000.00 18,022,792.23 

88 หุน้กู ้ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 05/09/2024 AA+ 8,700,000.00 8,726,714.48 

89 หุน้กู ้ บรษิทั เอสพซีจี ีจ ากดั (มหาชน) - 01/10/2024 A- 15,100,000.00 14,828,306.46 
90 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 24/04/2024 A- 10,200,000.00 10,394,892.62 

91 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/07/2023 A- - 170,307.12 

92 หุน้กู ้ บรษิทั ซเีค เพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/05/2026 A- 33,000,000.00 31,694,904.45 

93 หุน้กู ้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 23/12/2023 BBB+ 20,300,000.00 20,317,047.94 

94 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2023 BBB+ 7,900,000.00 7,975,905.97 

95 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/01/2024 BBB+ 15,000,000.00 15,014,438.85 

96 หุน้กู ้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่
จ ากดั (มหาชน) 

- 08/11/2024 AA+ 3,400,000.00 3,412,982.63 

97 หุน้กู ้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่
จ ากดั (มหาชน) 

- 08/11/2022 AA+ 2,100,000.00 2,114,020.12 

98 หุน้กู ้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่
จ ากดั (มหาชน) 

- 07/08/2030 AA+ 7,800,000.00 7,523,764.33 

99 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั 

- 21/06/2025 A- 95,100,000.00 96,047,620.15 

100 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั 

- 18/07/2024 A- 48,900,000.00 49,753,905.99 

101 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั 

- 05/11/2025 A- 11,300,000.00 42,697,338.70 

102 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั 

- 09/04/2026 A- 46,400,000.00 48,126,767.48 

103 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั 

- 09/04/2028 A- 36,100,000.00 35,631,663.87 

104 หุน้กู ้ บรษิทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) - 28/03/2023 A- 1,600,000.00 1,619,512.05 
105 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 

 

- 04/12/2022 A 9,800,000.00 9,857,730.63 
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106 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 

- 14/05/2024 A 6,100,000.00 6,043,537.42 

107 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 

- 28/01/2027 A 8,800,000.00 8,536,162.80 

108 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่า
ดบับลวิเอชเอ พรเีมีย่ม โกรท 

- 14/05/2024 A 29,800,000.00 29,264,055.04 

109 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 14/12/2022 A 6,600,000.00 6,666,431.84 
110 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 02/04/2024 A 29,300,000.00 29,790,515.99 
111 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 28/04/2023 A 26,600,000.00 26,568,973.23 
112 หุน้กู ้ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 29/07/2023 BBB+ 20,000,000.00 20,261,533.40 

113 หุน้กู ้ บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 09/05/2024 A- 700,000.00 709,613.29 

114 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ ากดั - 05/07/2024 AA 4,700,000.00 4,748,873.08 
115 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ ากดั - 05/07/2026 AA 12,900,000.00 12,851,697.88 
116 หุน้กู ้ บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ ากดั - 24/09/2027 AA 7,800,000.00 7,549,709.07 
117 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
- 20/08/2027 A+ 12,300,000.00 12,241,542.65 

118 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเช่าไทย

แลนด ์ไพรม์ พรอ็พเพอรต์ี ้

- 16/01/2023 A- 30,500,000.00 30,770,178.76 

119 หุน้กู ้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/11/2022 A 4,000,000.00 4,028,152.80 

120 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอร์แซล 
คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 

- 16/08/2022 BBB+ 32,500,000.00 32,707,036.38 

121 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล 
คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 

- 19/12/2022 BBB+ 18,600,000.00 18,709,349.40 

122 หุน้กู ้ บรษิทั ทร ูมฟู เอช ยนูิเวอรแ์ซล 
คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั 

- 19/05/2024 BBB+ 36,400,000.00 36,494,137.28 

123 หุน้กู ้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 09/11/2022 BBB+ 23,000,000.00 23,200,839.91 

124 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส์ แอนด ์
เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 26/06/2023 A- 56,100,000.00 56,837,741.37 

125 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส์ แอนด ์
เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 26/06/2025 A- 31,900,000.00 32,318,342.02 

126 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส ์แอนด ์
เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 01/06/2025 A- 19,000,000.00 18,996,934.16 

127 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส์ แอนด ์
เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 01/06/2027 A- 11,700,000.00 11,669,968.20 

128 หุน้กู ้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียุธยา จ ากดั - 11/09/2024 AAA 46,900,000.00 46,240,146.55 
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 ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋ 

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

129 หุน้กู ้ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอป
เมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

- 25/01/2024 A- 8,400,000.00 8,636,931.24 

130 หุน้กู ้ ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

- 08/02/2023 AA 12,700,000.00 13,017,157.86 

131 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/05/2024 A 27,100,000.00 27,580,678.40 

132 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 06/11/2023 A 40,000,000.00 40,478,908.40 

133 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 06/07/2024 A 18,500,000.00 18,426,187.37 

134 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 06/07/2026 A 31,700,000.00 31,677,188.72 

135 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 06/05/2025 A 32,300,000.00 31,867,730.09 

136 หุน้กู ้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 06/05/2027 A 24,500,000.00 24,814,201.23 

137 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส ์พรอ็พเพอรต์ี้ โฮล
ดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- 17/08/2022 AA- 62,800,000.00 63,646,073.00 

 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    

  
*2 อนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้     

        

ค ำอธิบำยกำรจดัอนัดบัเครดิตตรำสำรหน้ีระยะกลำงและยำวมีอำยุตัง้แต่ 1 ปีข้ึนไป 

ของสถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ TRIS Rating   

AAA     อนัดบัเครดติสงูสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดับปานกลาง บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลีย่นแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติที่
อยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะได้รบัผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่
เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถหรอืความตัง้ใจ
ในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้สูงที่สุด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยั
เงื่อนไขทีเ่อือ้อ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหนี้ได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 
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อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดับเครดิตภายในระดบั
เดยีวกนั 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2565 

นับจำกวนัเร่ิม
โครงกำร 
(17 ธ.ค. 
2551) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั 

3 เดอืน 

(25 มี.ค. 65) 

6 เดือน 

(24 ธ.ค. 64) 

1 ปี 

(25 มิ.ย. 64) 

3 ปี 

(28 มิ.ย. 62)  

5 ปี 

(30 มิ.ย. 60) 

10 ปี 

(29 มิ.ย. 55) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท) 14.3961* 14.4436 14.4548 14.3847 13.6975 13.0505 11.0108 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
ตราสารหนี้ 

2.73% -0.41% -0.44% 0.03% 1.67% 1.98% 2.72% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.91% -0.64% -0.78% -0.53% 1.40% 1.76% 2.79% 

หมายเหต:ุ - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน 

 - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื  

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 50  
2) ผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป 
    อายุ 1 - 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  
3) อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ  
    ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 

              *   NAV ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2565 
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ภำคผนวก 1 
 

            1.  รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบนัในราคาขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอ
ขายครัง้แรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทัง้นี้  หากมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิัทจดัการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยปิดประกาศที่ส านักงานของบริษัท
จดัการ  

1.1.  วธิีการขอรบัหนังสือชี้ชวน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และวนัเวลาท าการเสนอขายหน่วย
ลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูล
ส าคญั หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ตามวนั 
เวลา ท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ เวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

1.2. วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจตดิต่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ทุกวนัท าการตัง้แต่วนัที ่11 
ธนัวาคม ถงึ 15 ธนัวาคม 2551 ระหว่างเวลาท าการของบรษิทัจดัการ เวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

1.3. วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.3.1. การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท  

1.3.2. วธิกีารเสนอขายหรอืสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ไดต้ามวนัและเวลาทีร่ะบุ
ไวใ้นหนังสอืชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 
ซึง่เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแล้ว (ถา้ม)ี 

(2) ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ และกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน และใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน
ชดัเจน 

(3) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผู้รบัภาระในเรื่องของข้อก าหนด 
กฎระเบยีบ และภาษตี่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(4) ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีัญชกีองทุน และ/หรอื บัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน กบับรษิัท
จดัการ จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน 

1.4. การรบัช าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค 
ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิอีื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่
ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีจองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซิเพิล จ ากัด” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศพัท์ของผูส้ ัง่ซื้อลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีสัง่ซื้อดว้ยวธิอีื่นทีม่ใิช่เงนิสด ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีใ่หบ้รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดก่้อนระยะเวลา
การเสนอขายครัง้แรกจะสิ้นสุดลง ซึ่ง “บญัชจีองซื้อกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” เป็นบญัชกีระแสรายวนั มี
ดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสลีม เลขทีบ่ญัช ี118-3-25977-7 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ญัช ี101-3-01170-3 
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ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขทีบ่ญัช ี064-1-06299-5 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนสาทร เลขทีบ่ญัช ี170-6-01355-8 

(2) หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อแล้ว บรษิัท
จดัการจะออกส าเนาใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้น
วนัทีส่ ัง่ซื้อ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท า
การทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่วนัท าการที่สามารถเรียกเก็บเงนิได้นัน้เป็นวนั และ/หรอื เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต์ดงักล่าวถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(4) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนดว้ยเงนิจนเตม็จ านวน จะหกั
ลบหนี้กบับรษิัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้ที่บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ บรษิัทจดัการอาจจะด าเนินการให้มกีารหกั
ลบกลบหน้ีกนักไ็ด ้

(5) ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ไดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้วจะเพกิ
ถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ
เป็นกรณีพเิศษ 

(6) บรษิทัจดัการจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อ
การน้ี ซึง่ดอกผล (ถา้ม)ี ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

1.5.  การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามทีส่ ัง่ซื้อและไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็
ตามจ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงนิที่บรษิัทจดัการได้รบั
ช าระบรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑ์ 

ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากส านักงาน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อโดยใชห้ลกัการ 
“จองซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน ในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อ
ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษิัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ซื้อใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่
มผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานในวนัท าการถดั
จากวนัที่มผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ แมว่้าจะยงัไม่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายก็
ตาม โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศแจง้ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ 

(2) ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรอืชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 

(3) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของ
ผู้สัง่ซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน / ใบเสรจ็รบัเงนิ / ใบก ากบัภาษีใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท าการ
นับแต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
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1.6. การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน
นอกเหนือจากกรณตีาม (2) ขา้งล่าง 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า
บญัชเีงนิฝากของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่
วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัท
จดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

(2) กรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกเนื่องจากไม่สามารถ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 10 ราย หรอืขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 10 ราย แต่มมีูลค่า
หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดต ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็น
เช็คขดีคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะ
ช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ เว้น
แต่ส านักงาน จะพจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

1.7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

1.7.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรอืข้อมูลที่บรษิัทจดัการ ได้รบัจากผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ
หรอืไม่ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิัทจดัการเกดิข้อสงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ
เป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการ
เหน็สมควร เช่น ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่
กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุน และชื่อเสยีงหรอื
ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

1.7.2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ศกึษา เขา้ใจ และยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด และ 
วธิกีารเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการน้ีแล้ว 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุน
รวมเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง โดย
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้  จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
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1.8. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผูส้ ัง่ซื้อจะต้องเปิดบญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการไว ้เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อท ารายการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ โดยผูส้ ัง่ซื้อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนอย่างถูกต้องและตามความจรงิ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ี(บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร) ดงันี้ 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(2) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี

(5) หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุใน
หนังสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(6) หนังสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ส าหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(7) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีที่มคีวามประสงค์จะรบัเงนิคนืในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการ
รบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

 ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยมผีู้มอี านาจลงนามแทน
นิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(1) ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3)  ขอ้บงัคบั 

(4)  หนังสอืรบัรองทีอ่อกไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(5)  ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(6)  ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(7)  หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุ
ในหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(8)  ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอื
การรบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

(9)  เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยมผีู้มอี านาจลงนาม
แทนนิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (6) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดย
ผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย  

            2.    รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการขายหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : บรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วย
ลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
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ลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th)   

2.1. วธิกีารขอรบัหนังสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน 

ผูส้นใจสามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวน ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ไดท้ี่บรษิัทจดัการ 
ทัง้นี้ตามวนัเวลาเปิดท าการของบรษิทัจดัการ  รวมถงึเรยีกขอ้มลูผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

2.2. วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1. การก าหนดราคาขายหรอืราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การก าหนดราคาหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายหลงัจากที่มกีารปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บรษิัทจดัการ
จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รบั ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนที่รบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีที่
มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคาขายหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

2.2.2. วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ 

ก) ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น.  

(1) ในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได ้โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ 
ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยผู้ลงทุนจะต้องช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวน ณ บรษิัทจดัการ ในแต่ละครัง้เป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาท) เป็นมลูค่าทีร่วมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

หากเป็นการสัง่ซื้อในครัง้แรก ผูล้งทุนจะต้องด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนและ/หรอืบญัชผีู้ถอื
หน่วยลงทุน โดยต้องมีเอกสารตามข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” แนบ และ
จะต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในครัง้แรกนัน้เป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) 
เป็นมูลค่าที่รวมค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถ้ามี) และจะต้องสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในครัง้ต่อไปเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) เป็นมูลค่าที่รวม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) (ถา้ม)ี 

(2) ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผู้ร ับภาระในเรื่อ งของ
ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
เอง 

(3) ผู้สัง่ซื้อจะต้องช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมทัง้จ านวนให้แก่บรษิัทจดัการ 
โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถ้วนชดัเจน   

(4) ในกรณีที่ผู้ส ัง่ซื้อได้ส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ซื้อพร้อมรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร 
และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยนัแหล่งที่มาได้ ผู้ส ัง่ซื้อตกลงส่งต้นฉบับ
เอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับ
แต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนัน้ ทัง้นี้  หาก
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ปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่ไดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั 
หรอื บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทั
จดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสาร
และ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนิกส์อื่นนัน้แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทางโทรสาร
และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อทราบแต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

ข) การรบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

(1) ผูส้ ัง่ซื้อสามารถช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนครัง้เดยีวเต็มจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ โดยช าระเป็นเงนิสด 
เงนิโอน เช็ค ดราฟต์ หรอืค าสัง่หกับัญชีธนาคารหรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั 
โดยผู้สัง่ซื้อจะต้องลงวนัทีต่ามวนัทีท่ี่ส ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อ
กองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” โดยระบุชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้ ัง่ซื้อลงบน
ดา้นหลงัของเชค็ เพื่อความสะดวกในการตดิต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนใน
อนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน
เวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

(2) กรณีช าระค่าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงนิสดหรอืเงนิโอนผ่านเครื่องเอทเีอม็ ผ่านระบบ
ธนาคารทางโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทแบงกิ้ง และ Bill Payment ของธนาคารที่
บรษิทัจดัการก าหนด 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนใหถ้อืเป็น
รายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท า
การซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม”  การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนให้
ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
ซื้อถดัไปนัน้   

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง
บรษิัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจง้การเปลี่ยนแปลง
เวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของ
บรษิทัจดัการ  

(3) กรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็หรอืดราฟท ์

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคารในวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่
ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการซื้อนัน้ ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี้
บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการซื้อเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
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ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม” 

การท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหลงัเวลาเคลียร์ริง่เช็คของแต่ละธนาคาร ในวนัท าการซื้อ
หน่วยลงทุนให้ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้
ณ สิน้วนัท าการซื้อถดัไปนัน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึ่ง
บรษิัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง
เวลาดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของ
บรษิทัจดัการ 

(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ ซึ่งไม่สามารถ
เรยีกเก็บเงนิไดใ้นวนัที่ส ัง่ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่สามารถเรยีกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วย
ลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีที่เช็ค หรอืดราฟต์ ดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

(5) ในการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงนิจนเตม็จ านวน จะหกั
กลบลบหนี้กบับรษิทัจดัการไม่ได ้เวน้แต่เป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารจดัการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

อนึ่ง ผูส้ ัง่ซื้อทีไ่ดท้ าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวน
แลว้จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และ/หรอื ขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ ซึ่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็น
รายกรณ ี 

(6) หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อแล้ว บรษิัทจดัการจะส่งมอบส าเนาค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลกัฐาน  

(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รับเงนิ/ใบก ากบั
ภาษี และ/หรือ เอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได้  ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุน   

2.3. การจดัสรรหน่วยลงทุน 

(1) บรษิทัจดัการจะท าการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วจะท าในวนัท าการถดัจากวนัทีม่กีารค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่สัง่ซื้อ และได้
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจ านวนแล้ว 

ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุไวใ้นใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิที่บรษิทัจดัการไดร้บัช าระบรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระเป็นเกณฑย์กเวน้ 

- ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการจดัการกองทุนที่ได้รบัอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณีดงักล่าวบรษิัท
จดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยบรษิัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อโดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัการสัง่ซื้อและเงนิค่า
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ซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวน ในกรณีที่มีการสัง่ซื้อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 

- ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจัดการ บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่
จะจดัสรร หรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วย
ทราบล่วงหน้า 

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผัน
ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะ
เพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4. การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มดีอกเบี้ยโดยการน าฝากเงนิดงักล่าวเข้า
บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วนัท า
การถดัจากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุน และหากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว ทัง้นี้  เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต. จะ
พจิารณาผ่อนผนั สัง่การเป็นอย่างอื่น 

อนึ่ง ส าหรบัดอกเบี้ยและ/หรอืผลประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บรษิัท
จดัการจะน ารวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการติดประกาศที่ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ
ส านักงาน   

2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

ก) บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  

(1) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของ
โครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน 

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น
การฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุน” ข้อ  “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ข้อ 
“การหยุดขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรอืข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการ
ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) กรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรอืก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน หรอืในกรณีที่
บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
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หรอืเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง 
หรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

ข) บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการ 
(www.principal.th) 

ค) บรษิทัจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษาเข้าใจ และยนิดทีี่จะปฏิบตัติามนโยบาย รายละเอียด วธิีการ
เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าที่มี
ความจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

2.6. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุน และ/หรอืบญัชผีู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการมาก่อนจะต้องเปิด
บญัชกีองทุน และ/หรอืบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชกีองทุน 
และ/หรอืบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ ส่งใหบ้รษิทัจดัการจนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่
เหน็สมควร) มดีงันี้ 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(2) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  

(3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 

(5) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุใน
หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(6) หนังสอืแสดงการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  ส าหรบันิตบิุคคลทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์

(7) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงค์จะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการ
รบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

ทัง้นี้ เอกสารตามข้อ (1) (2) (4) (5) (6) และ (7) ต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง โดยมผีู้มอี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (3) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลง
นามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

กรณีนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(1) ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั 

(2) หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ 

(3) ขอ้บงัคบั 

(4) หนังสอืรบัรองทีอ่อกไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

(5) ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขในการลงนาม  
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(6) ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

(7) หนังสอืมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มอี านาจลงนามที่ระบุใน
หนังสอืรบัรองนิตบิุคคล) 

(8) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีทีม่คีวามประสงค์จะรบัเงนิคนืในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอืการ
รบัเงนิปันผล โดยการโอนเขา้บญัช)ี 

(9) เอกสารอื่นใดทีก่ าหนดโดยบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ เอกสารตามขอ้ (1) (2) (3) (4) (5) (7) และ (8) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยมผีูม้อี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี ส่วนเอกสารตามขอ้ (6) ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลง
นามแทนนิตบิุคคลแต่ละราย 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีการจดัการกองทุนรวม
เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และวธิีปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก 

         2.7.  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

          ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

             3.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิทัจดัการได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : บรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงื่อนไขเกีย่วกบัการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) 

         3.1. เงื่อนไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

3.1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีบ่รษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัท
จดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี แลว้น าไปช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

3.1.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางที่
ดตี่อกองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทั
จดัการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั หรอื ประกาศผ่าน www.principal.th 

3.1.3 ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้ท ารายการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มาจากกองทุนเปิดต้นทางในวนัท า
การก่อนหน้าจะสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทางได้เมื่อกองทุนเปิด
ปลายทางไดร้บัเงนิค่าสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเรยีบรอ้ยแล้ว 

3.1.4 สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทาง และสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการ
ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง จะเกิดขึ้นหลงัจากที่ได้มกีารบันทกึข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนลงในระบบของนายทะเบยีนแล้วเท่านัน้ 

3.1.5 บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวนัท าการถัดจากวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก และจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ในวนัท าการถดัจากวนัท าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเขา้ 
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   3.2. วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

3.2.1. สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ  

ขัน้ตอนและวธิกีาร 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ไดทุ้กวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. 
ถงึ 15.30 น. 

(1) ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในแบบค าสัง่ท ารายการที่บรษิัทจดัการก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนเปิดต้นทาง และชื่อกองทุนเปิดปลายทางที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
รวมทัง้จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนเปิดต้นทาง 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หาก
รายการดงักล่าวนัน้ บรษิทัจดัการไดท้ ารายการจนเสรจ็สิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนซึง่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ จะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน และ/หรอื เอกสาร/ขอ้ความใดซึ่งไม่จ ากดัรูปแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนั
การท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการ
นับแต่วนัท าการถดัจากวนัท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ 

3.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากระท าผ่านช่องทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนใด ให้ถอืเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการสบัเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุนหลงัเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ให้ถือ
เป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป  

3.2.3 ราคาขายและราคารบัซื้อคนื กรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขาย และราคารบัซื้อคืนในการ
สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนัน้ จะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการรบัรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
โดยจะใชเ้กณฑใ์นการค านวณ ณ สิน้วนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามทีก่ าหนดไวด้งันี้ 

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

(1) กรณเีป็นกองทุนเปิดตน้ทาง 

     การก าหนดราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน   ณ   สิ้นวันท าการรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการได้รับค าสัง่สับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน หักด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนขาออก (ถา้ม)ี 

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 

    การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ  สิ้นวนั
ท าการขายทีบ่รษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนขาเขา้ (ถา้ม)ี 

3.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุ ไว้ในข้อ 
“ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 
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ภำคผนวก 2 

    ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่า
เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลง
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณี
ดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอียดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมติ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน            
    ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตั ิ
    ตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน ดงันี้  
    1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่   
         กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด    
         หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่   
        บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และม ี 
        ขอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้ 
        ซึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  
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  
          2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
          2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
          2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  
          ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อก   
          ตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
     2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้  
          2.2.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying   
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                 ของ derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1  
          2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้   
                  ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่  
                  ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น  
                  ทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผย  
                  ขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอื  
                  ชีช้วนดว้ย  
           2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุน  
                   สามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้ 
           2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผู ้
                   ออก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  
                   2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่ 
                             15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท า  
                             การของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  
                   2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ให้ 
                             ผูอ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 
                             ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA   
                             และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั  
                             ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อก  
                             ใหม่  
           2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏใน  
                   ระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ    
                   บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  
                   2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ   
                             เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้  
                             บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็น  
                             วนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม ภายในวนัท าการ  
                             ถดัไป  
                   2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้ ้ 
                             ออก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
 1.   กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  
      1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  
           1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา 
                    สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
           1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุน  
                    ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
                    1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถ  
                              ลงทุนได ้ 
                    1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ล  
                              เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  
                    1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ล  
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                           เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุน  
                           นัน้  
                 1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit   
                           ของกองทุนนัน้  
          1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่  
                  กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 
     1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  
          1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา  
                 สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
          1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET  

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 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 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน 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  
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2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีcredit 
rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.2 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

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

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 ม ีissue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขี้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้กบั credit 
rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูลราคาที่
น่าเชื่อถอืและอ้างองิได้ซึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้กบั credit 
rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 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 าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกู้ยมืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนั
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  
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4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.1.1 บรษิทัจดัการ
ต้องเรียกให้คู่ส ัญญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรพัย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า 
reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิที่โอนมา
ดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ
ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้น
วัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญา
ซึ่งไดก้ าหนดโดยพจิารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา (counterparty risk) แล้ว บรษิทัจดัการ
จะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก reverse repo จนถึงวนัที่มีการ
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่
กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง
จากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก 
reverse repo รายการอื่นได ้

4.6 discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงันี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรอืด าเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5 ธนาคารพาณิชย ์

1.6 บรษิทัเงนิทุน 

1.7 บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11 นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัย์
ที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้  
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3.1 ด าเนินการให้มกีารวางหรอืเรยีกหลกัประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกนัการให้ยมืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน. 
หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรอืศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง
เป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีล
ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคบัตาม
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 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรอืธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 
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4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มลีักษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สญัญายมืและให้ยืม
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องม ี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 

ในกรณีที่ derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ  

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

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 ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า 
derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่
ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรอืที่
เป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

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

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 
3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ  3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบ 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) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื
สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

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

3.5.2 ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิค้าโภค
ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบริการที่ บรษิัทจดัการแสดงให้
เหน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บรษิทัจดัการตอ้งจดัให้มทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรพัย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 
และวนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจ้ง
มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 
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7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ใน
ฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อ
เกิด credit event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่
เกดิ credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพียง
รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรพัย์รายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์
อา้งอิงที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความ
เสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอัตราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อา้งองิ เพื่อแลกกบัการที่
ผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
อ้างองิให้กบัผูข้ายประกนัความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกดิ credit event) 

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit 
derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งตราสารหนี้อื่น ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัว
ตราสารหรอืที่ผูอ้อกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสาร
หนี้นัน้ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด   

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่ำงประเทศ : ไม่มี 

3. ตำรำงสรปุอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน 
บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขด้วย 
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ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  

      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

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

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ ร ับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี้  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่ร ัฐบาล 
      เป็นประกนั  

 

ไม่เกนิ 20% 

(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรอืผู้มีภาระผูกพนัมี
ภู มิ ล า เน าอยู่ ต่ างป ระ เท 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 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรอื SN ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระ≤ 397 วนั นับแต่
วนัที่ลงทุน ที่ไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผู้มภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 
  สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

  5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

ไม่ เกินอัตราดังนี้  แล้วแต่อัตราใด 
 จะสงูกว่า 

(1) 20%   

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

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

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่
ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.1.1 เป็นตราสารหนี้ หรอื SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศ
ไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 

6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้   ≤ 
397วนั นับแต่วนัที่ลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 
6.1.3.1หรอื 6.1.3.2  ผู้มภีาระผูกพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งบุคคลดงันี้ 

6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระห ว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มลีกัษณะ
ท านองเดีย วกับบุ คคล    ต ามข้อ 
6.1.3.3.1 –6.1.3.3.2 

 6.1.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่
วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 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 ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อ
ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดาน

 ไม่เกินอัตราดังนี้  แล้วแต่อัตราใด 
 จะสงูกว่า 

(1) 15% หรอื 

(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิที ่  
 ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ซื้อขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

      ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group Limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่มวีตัถุประสงค์เพื่อ
การด าเนินงานของกองทุน และทรพัย์สนิที่กองทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิ ์
มาจากคู่สัญญาตาม Reverse Repo หรือ Securities Lending  หรือ 
Derivatives)  

-  ทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่
ในรอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่ี
อายุโครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลีย่ตาม
รอบอายุกองทุน 

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

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่MFไดด้ าเนินการ
ใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตละการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่มรีะยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดอืน  

2.4   total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสาร
กึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

        2.4.1  มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที ่   
         1 : อั ต ร า ส่ ว น ก า รล งทุ น ที่ ค า น วณ ต าม ผู้ อ อ ก  
         ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

 2.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment   
 grade หรอืไม่ม ีcredit rating 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 

4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

5.1    ทรพัย์สนิตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity Limit) 

5.2   ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนหรอื Basel lII ที่มอีนัดบัความ
น่าเชื่อที่ตัวตราสารและ/หรอืผู้ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได ้(non-Investment Grade /Unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

 

6 ทรพัยส์นิดงันี้ 
6.1 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 

6.2 ตราสาร Basel III 

6.3 Derivatives หรอื Structured note เป็นตราสารตาม 6.1-6.2 

ไม่เกนิ 20% 

  7 Derivatives ดงันี้ 

7.1  การเข้าท าธุรกรรมDerivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อการ
ลดความเสีย่ง (hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

7.2  การเข้าท าธุรกรรม Derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความ
เสีย่ง  (non-hedging) 

global Exposure Limit 

7.2.1  กรณ ีMF ไม่มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั Net Exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน  Derivatives โดยต้อ งไม่ เกิน  100% 
ของ NAV 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

7.2.2  กรณ ีMF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net Exposure ที่เกิดจากการลงทุน
ใน Derivatives โดยมูลค่าความเสียหาย
สู งสุ ด  (value-at-Risk : VaR) ขอ ง  MF 
ตอ้งเป็นดงันี้ 

(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2)  relative VaR ≤ 2 เท่ า  ข อ ง  VaR  
      ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซ้อน”  หมายความ
ว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์
แบบซับซ้อน  (complex stRategic Investment) 
หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความ
ซบัซอ้น (exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั product 
Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  ของ
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้ สินดังกล่าว ของ
เจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สินทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
ก าหนดการจัดท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารได้มกีารยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่
และม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment Grade หรอืไม่
ม ีCredit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ 
บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บั
กรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้) 

1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ
ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

     10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับบุคคล  
    ตาม 1. – 9. 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทุน 
CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิัทจดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วนันับแต่
วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 
รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  
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ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลูตาม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2.  ในกรณทีีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่
เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3  

(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  
(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม   
     ประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช ้ 
     เงนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3  
(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณี  
     ตามขอ้ (3) (ก)  

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหุีน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย  
(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการ   
     ผ่อนผนัจากส านักงาน  
(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ   
     เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ 
     ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ  

3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที ่  
  เกีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

     ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 3 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 
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4.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทั
จดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงาน
เกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด  

      ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี  

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการ
แกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุน 

จ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึง่
มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั  

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีิธกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
การทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิทั
จดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั 
และในกรณทีีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ค ำเตือน/ข้อแนะน ำ 
 

  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล 

จ ำกดั จึงไม่มีภำระผกูพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ี ทัง้น้ี ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพ
รินซิเพิล ตรำสำรหน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรินซิเพิล 
จ ำกดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีควำมเข้ำใจในควำมเส่ียงของสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ และผู้ลงทุนควรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรลงทุน วตัถปุระสงคก์ำรลงทุน  และฐำนะกำรเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดขู้อมูลกำรลงทุนเพ่ือบริษทัจดักำรได้ท่ีบริษทัจดักำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

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

➢ บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพ่ือท่ีบริษทัจดักำรจะสำมำรถ
ก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 

➢ ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือโดย
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกบริษทั
จดักำร 

➢  บริษัทจดักำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรแต่งตัง้ อำจพิจำรณำขอข้อมูล เอกสำร 
หลกัฐำน เพ่ิมเติมจำกผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตำมค ำจ ำกดั
ควำมของกฎหมำยหรือตำมท่ีหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำหนด ทัง้ก่อน และหรือภำยหลงักำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้
เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตำม
แนวทำงปฏิบติั หรือกำรตีควำม หรือกำรสัง่กำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ  ทัง้น้ี บริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีต้องท ำควำมรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (Client Due 
Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำท่ีแจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบักำร
รู้จกัตวัตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรฟอกเงินดงักล่ำว บริษัทจดักำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้กำรเปิดบญัชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรท ำธุรกรรมของ
ลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนด
แนวทำง 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้    61 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


