หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่ วยลงทุน
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม มีนโยบำยลงทุนใน Master Fund ต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ ำ (Derivatives) เพื่อป้ องกันควำมเสี่ย งที่ เกี่ยวข้อ งกับอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำ ที่ อำจเกิ ดขึ้นได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ ผ้จู ดั กำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยังมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอำจทำให้ผ้ลู งทุนได้รบั ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนตำ่ กว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทัง้
กำรทำธุรกรรมป้ องกันควำมเสี่ยงอำจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
เนื่ องจำกกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม เป็ นกองทุนที่เน้ นลงทุนในต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุน กองทุนจึงมีควำมเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในประเทศดังกล่ำว เช่น ควำมเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำ ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กฎหมำย เศรษฐกิ จ ตลำดกำรเงิ น อัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยภำษี อำกร ควำมเสี่ยงในกำรบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรควบคุมอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรเข้ำ-ออกของเงินลงทุน หรือ
ข้อกำหนดอื่นๆ อำทิ ผลกระทบจำกภำวะเงินฝื ดหรือเงินเฟ้ อ ควำมเสี่ยงที่ ทำงกำรของต่ำงประเทศจะออกมำตรกำรในภำวะที่ เกิ ด
วิกฤตกำรณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สำมำรถนำเงินกลับเข้ำมำในประเทศได้
กองทุนหลักสำมำรถลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ ที่มีอนั ดับควำมน่ ำเชื่อถือตำ่ กว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือ
ที่ไม่มีกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตรำสำรดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถชำระคืนเงิ นต้นและดอกเบี้ยตำมจำนวนหรือ
เวลำที่กำหนด ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร ซึ่งส่งผลให้ผ้ลู งทุนขำดทุนจำกกำรลงทุนได้
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม อำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ ต อบแทน ทำ
ให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้ มีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนสูงและรับควำมเสี่ยงได้สูงกว่ำ
ผู้ลงทุนทัวไป
่
ในกรณี ที่กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่สำนักงำนกำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนตำมที่มีคำสังไว้
่
ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำเวลำที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
กำรลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนอำจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้ อยกว่ำเงิ น
ลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ล งทุนควรลงทุ นในกองทุ นเปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม เมื่อเห็น ว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมนี้
เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดำเนิ นกำรตำมคำสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงั ่ ซื้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดกำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรมีควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย ควำมทเสี่ยงด้ำนภำษี หรือควำม
เสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอื่นทัง้ ในและต่ำงประเทศที่ มี
ลักษณะเดียวกัน
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลควำมเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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ประเภทโครงกำร

กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

นโยบำยกำรลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ
PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้ อ ยกว่า ร้อยละ 80 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบีย นในประเทศ
ไอร์แลนด์ โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited.
กองทุ น PIMCO GIS Income Fund (กองทุ นหลัก) ชนิ ดหน่ วยลงทุน (Share Class) I มีวตั ถุ ประสงค์
หลั ก เพื่ อ แสวงหารายได้ ใ นระดั บ สู งโดยผ่ า นการบริ ห ารจัด การการลงทุ น อย่ า งรอบคอบ และมี
วัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจาย
การลงทุนไปในตราสารหนี้ ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบกาหนดของตราสารที่แตกต่างกัน โดย
ลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัวโลกอย่
่
างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุนจะลงทุนสินทรัพย์ใ น
หลายภาคการลงทุน ซึ่งอาจรวมถึง
(1) ตราสารหนี้ ภ าคเอกชนทัง้ ที่ ได้ร ับการจัด อัน ดับความน่ า เชื่ อ ถือ อยู่ ใ นอัน ดับ ที่สามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) และมี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ า กว่ า อั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (NonInvestment Grade) ทีอ่ อกโดยบริษทั เอกชนทัวโลกทั
่
ง้ ที่อยู่ภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และนอกกลุ่ม
ประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
(2) ตราสารหนี้ ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่ มประเทศยุโรป และประเทศนอกกลุ่ ม
ประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านัน้
(3) ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับ mortgage-related และ asset-backed securities อื่นๆและ
(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกาลังพัฒนา
ทัง้ นี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit
Default Swap (protection seller) อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่าง ๆ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในการลงทุนเหล่านี้ กองทุนสามารถทาได้ทงั ้ การลงทุนโดยตรงในตราสาร
และการลงทุนผ่านตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management)
2. บริษัท จัดการจะส่ งคาสังซื
่ ้ อขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นหลัก โดยใช้เงิน สกุ ล ดอลลาร์สหรัฐ อเมริก า
(USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน
เช่ น ดอลลาร์ ส หรัฐ อเมริก า (USD) ยู โ ร (EUR) เป็ นต้ น และบริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและความ
เหมาะสมในทางปฏิบตั เิ ป็ นสาคัญ โดยถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
ส่ว นที่เหลือ จะพิจ ารณาลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่มีลัก ษณะคล้ า ยเงิน ฝาก เงิน ฝาก ตราสารหนี้ ท งั ้ ใน
ประเทศและต่ า งประเทศลงทุ น ในหรือ มี ไ ว้ ซ่ึ งตราสารแห่ ง หนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ ออกโดย
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment
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grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

พิจารณาจ่ายประมาณ 4 ครัง้ ต่อปี (ทัง้ นี้ ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ )

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร จากกาไรสะสม หรือกาไรสุทธิในงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปั นผลแล้วแต่
กรณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ ขึ้นในงวดทีม่ กี าร
จ่ายเงินปั นผลนัน้
2. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด และตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก้ผถู้ ือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วย
ลงทุนน้อยกว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุนบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติม
รายละเอียดโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปั นผล เพื่อไม่ให้ขดั แย้งกับกฎหมายหรือประกาศที่
เกี่ยวข้องทีม่ กี ารแก้ไขหรือเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนในอนาคต
(โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิม่ เติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)

กำรป้ องกันควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุน

1,000 บาท

มูคค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรขำยคืน
หน่ วยลงทุน

ไม่กาหนด

วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ
จัดกำรกองทุนรวม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

วันที่ 6 ธันวาคม 2560
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ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึน้ ลง เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ แต่ละราย
บริษัท เพื่อกาหนดสัดส่ว นการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุ นของแต่ละกองทุน โดยคัดเลือกตราสารที่
น่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพื้นฐานและศัก ยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคานึงถึง ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน
และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
2. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือ ตราสาร
ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้
ราคาตามทีต่ ้องการ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน PIMCO GIS Income Fund จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
3. ควำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk):
เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารของกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสีย่ งของ
ประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของ
ประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
4 ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่ อ งจากกองทุ น มีน โยบายเน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น หรือ ตราสารในต่ า งประเทศ ซึ่งต้ อ งลงทุ น เป็ นสกุ ล เงิน
ต่างประเทศ จึงเป็ นความเสี่ย งของค่าเงิน ที่เกิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศที่ลงทุ นอ่อนค่า มูลค่าหน่ วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุน
ได้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ วงหน้ า (Derivative) หรือ เครื่อ งมือ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นตามความ
เหมาะสม โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่ ง
ในส่วนนี้
5. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า อันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)
หรือ ทีไ่ ม่มกี ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตาม
จานวนหรือ เวลาทีก่ าหนด ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการ
ลงทุนได้
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ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
1. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
กองทุ นรวมที่ลงทุ นในตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย มู ลค่าของตราสารหนี้โดยทัวไปจะเพิ
่
่มขึ้น เมื่ออัตรา
ดอกเบี้ย ลดลง และมีมูลค่ าลดลงเมื่ อมีการปรับขึ้นอัต ราดอกเบี้ย มีความเป็ นไปได้ที่ค วามเคลื่อ นไหวของอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่ า วจะส่ งผลกระทบในทางลบต่ อ มู ลค่ าของหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ในมู ลค่ า ของสิน ทรัพ ย์ สุท ธิข องกองทุ น ตราสารหนี้ ที่มี
ระยะเวลาครบกาหนดในระยะยาวมักมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าหลักทรัพย์ระยะสัน้
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร เป็ นโอกาสทีผ่ ู้ออกตราสารจะไม่ชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
เมื่อครบกาหนด ผู้ออกตราสารที่มีความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสารสูง มักให้ผลตอบแทนที่
สูงขึ้นตามความเสี่ยงทีเ่ พิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม ผูอ้ อกตราสารทีม่ ีความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออก
ตราสารต่า มักให้ผลตอบแทนทีต่ ่าลงไปด้วย โดยทัวไปหลั
่
กทรัพย์ของรัฐบาลถือเป็ นหลักทรัพย์ทปี่ ลอดภัยที่ สุดในขณะทีต่ รา
สารทีอ่ อกโดยบริษทั เอกชน ทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถือต่ากว่ามีความเสีย่ งด้านเครดิตมากทีส่ ุด ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ทางการเงินของผู้อ อกตราสาร สภาพเศรษฐกิจ และการเมือ งโดยทัว่ ไป หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ และ
การเมือง เป็ นปั จจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อคุณภาพเครดิตของผูอ้ อก
3. ควำมเสี่ยงจำกตรำสำรประเภท High Yield (High Yield Risk)
กองทุนทีล่ งทุนในหลักทรัพย์ทใี่ ห้ผลตอบแทนสูงซึ่งมีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือต่าว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ อาจจะต้อง
เผชิญกับความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร และความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่องมากกว่ากองทุนที่ไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะเป็ นหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกาไรโดย
คานึงถึงความสามารถทีจ่ ะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และจะมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์ทมี่ กี ารจัด
อันดับความน่าเชื่อถือทีส่ ูงกว่าในกรณีทตี่ ราสารมีวนั ครบกาหนดเท่ากัน
4. ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market Risk)
ราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้ และคาดเดาไม่ได้ หลักทรัพย์อาจจะมีมูลค่าที่ลดลงเนื่องจากปั จจัยที่
กระทบหลักทรัพย์ซ่งึ ไม่เกี่ยวกับตัวบริษทั โดยเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย การเปลี่ย นแปลงของค่ าเงิ น หรืออาจจะเกิด ขึ้นจากปั จ จัยที่ส่งผลกระทบต่ ออุ ต สาหกรรม เช่ น การขาดแคลน
แรงงาน หรือการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนการผลิต สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ซึ่งโดยปกติแล้วตราสารทุนจะมี
ความผันผวนทางราคามากกว่าตราสารหนี้
5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ย งนี้ จ ะเกิด ขึ้น เมื่อ หลัก ทรัพ ย์นั ้ น มีการซื้อหรือ ขายยาก การลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ ที่สภาพคล่ องต่ าอาจจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทุน ลดลงเนื่องจากอาจจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ใ นราคาและเวลาที่เหมาะสมได้ซ่งึ จะส่งผลให้
กองทุนไม่สามารถหาโอกาสในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยความเสีย่ งดังกล่าวอาจมาจากผลทางด้านสภาวะเศรษฐกิจ
ด้วย กองทุนทีม่ กี ารลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตราสารอนุพนั ธ์ จะมีความเสีย่ งด้านนี้สูง และโดยทัว่ ไปแล้วตราสาร
หนี้ที่มรี ะยะเวลาครบกาหนดทีย่ าวนานกว่า จะมีค วามเสีย่ งด้านสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทรี่ ะยะเวลาครบกาหนดทีส่ นั ้
กว่า
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives Risk)
การที่กองทุนลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์อาจจะมีความเสี่ยงทีแ่ ตกต่างหรืออาจจะมากกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์นัน้
เช่น ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสีย่ งด้านตลาด เช่นเดียวกับการเพิม่ ขึ้นของความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในวงเงิน margin และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของตราสารอนุ พ ั น ธ์
อาจจะไม่มคี วามสัมพันธ์โดยสมบูรณ์กบั หลักทรัพย์ที่ผูกติดกับตราสารอนุ พนั ธ์นนั ้ ๆ (underlying asset) ก็ได้ การทีก่ องทุน
ลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์อาจจะสูญเสียเงินมากกว่าเงินต้นที่ได้ลงทุนและการใช้ตราสารอนุ พนั ธ์อาจทาให้กองทุนมีความผัน
ผวนมากขึน้
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7. ควำมเสี่ยงของตรำสำรประเภท Mortgage (Mortgage Risk)
กองทุนทีซ่ ้อื หลักทรัพย์ทเี่ กี่ยวข้องกับ Mortgage จะมีความเสีย่ งจากการที่การเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบี้ยจะทาให้ดูเรชันของ
่
หลักทรัพ ย์ดงั กล่ าวเพิ่มขึ้น โดยท าให้มีความอ่อ นไหวต่อ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ผลลัพธ์ด ังกล่าว อย่างเช่ น
ในช่ วงที่อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น กองทุน ที่ถือหลัก ทรัพย์ด ังกล่าวจะมีความผันผวนที่สูงขึ้น (extension risk) ส่ วนกรณี เมื่อ
อัตราดอกเบี้ยลดลง อาจมีการชาระเงินคืนได้ก่อนกาหนด ซึ่งจะลดผลตอบแทนของกองทุนลงเพราะว่ากองทุนจะต้องนาเงิน
นัน้ ไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยทีล่ ดลง
8. ควำมเสี่ยงที่เกิ ดจำกตลำดเกิ ดใหม่ (Emerging Markets Risk)
การลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อาจจะมีความเสี่ยงด้านตลาด ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านค่าเงิน ความ
เสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านกฎหมายและการเมือง ทีแ่ ตกต่างไปจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ของประเทศที่พฒ
ั นา
แล้ว โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อาจมีข้อจากัดในการชดเชยความสูญเสียหรือมีความสามารถในการทา
กาไรทีน่ ้อยกว่า เนื่องจากตลาดดังกล่าวมีความผันผวนที่สูง สภาพคล่องต่า และมีมูลค่าทีร่ ะบุได้ยากเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์
ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว เหตุผลหนึ่งก็เนื่องจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่นัน้ อาจมีระบบที่ล้าหลังและ
ความโปร่งใสต่า
9. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาให้กองทุนมีมูลค่าทีเ่ พิ่มขึน้ หรือลดลงก็ได้ ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนอย่ าง
มีนัยสาคัญในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งโดยหลักแล้วจะเป็ นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอาจเป็ นผลมาจากอัตราดอกเบี้ย รวมทัง้ การแทรกแซงค่าเงินโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง และในกรณีที่กองทุนมีการ
ลงทุนในสกุลเงินต่างๆแต่พอถึงเวลากลับนาเงินนัน้ ออกนอกประเทศไม่ได้ หรือกรณีที่ไม่ได้รบั อนุญาตให้กองทุนลงทุนใน
สกุลเงินต่างๆ จะส่งผลให้กองทุนมีสภาพคล่องทีต่ ่าลงด้วย
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ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
อย่ำงไร ?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด ?
3,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอ
หน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินลงทุนของโครงการ
(3) กองทุนนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ?
- ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจต่ากว่าหุน้ ได้
- ผูท้ ี่ต้ อ งการกระจายการลงทุ น ไปยังต่ างประเทศ และสามารถรับ ความเสี่ยงจาการลงทุ น ในตราสารหนี้ ต่ างประเทศ
โดยยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
- เนื่ อ งจากกองทุ น หลัก สามารถลงทุ น ในตราสารแห่ งหนี้ ที่มี อัน ดับความน่ า เชื่อ ถื อ ต่ า กว่ า อัน ดับที่ สามารถลงทุ น ได้
(Non-Investment Grade) หรือที่ไม่ มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Bond) จึงเหมาะสาหรับผู้ที่รบั ความเสี่ย ง
จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังโอกาสรับรายได้จากเงินปั นผล รวมถึงมีสิทธิได้รบั สิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ /
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนด (โปรดศึกษารายละเอีย ดเงื่อนไขการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่ว นข้อมูล
โครงการ)
- ผูท้ ตี่ ้องการการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
- เนื่ อ งจากกองทุ น หลัก สามารถลงทุ น ในตราสารแห่ งหนี้ ที่ มีอัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ ต่ า กว่ า อัน ดับที่ สามารถลงทุ น ได้
(Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Bond) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถ
ชาระคืน เงินต้น และดอกเบี้ยตามจานวนหรื อเวลาที่กาหนด ผู้ลงทุ นอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ข องผู้ออก
ตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนได้
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุ นอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่ างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจทีผ่ ู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อลดความเสีย่ ง ทาให้กองทุนรวมเปิ ดนี้มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุน รวมอื่นที่ลงทุ นในหลัก ทรัพย์ อ้างอิงโดยตรง เนื่ องจากใช้ เงินลงทุน ในจานวนที่น้ อยกว่าจึง
มีก าไร/ขาดทุ น สู งกว่ าการลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์อ้ า งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ล งทุ น ที่ต้อ งการผลตอบแทนสู งและ
รับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- เนื่ องจากกองทุ น นี้ เป็ นกองทุ น ที่เน้ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ า งประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ย นของราคา
หลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุ นจึงมี
ความเสี่ยงทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การ
กองทุน อาจทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ก องทุนจะลงทุน (Security selection
risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจ หรือนโยบายภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
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แผนภำพแสดงตำแหน่ งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

หมำยเหตุ กองทุนจะป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Hedging) ตำมดุลยพินิจของผู้จดั กำรกองทุน

(5) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ น
ระยะเวลำเท่ำใด?
1) ดัชนี Bloomberg US Aggregate Bond Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี Bloomberg US Aggregate Bond Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ
วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
*มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั และ/หรือสัดส่วนของตัวชี้วดั ดังกล่าวให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน และผูล้ งทุนทัวไปทราบ
่
โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ สานักงานใหญ่และสาขาของผูส้ นับสนุ นการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศบนเวปไซต์ของบริษทั จัดการ
(6) เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่ำงไร ?
กองทุนนี้ไม่มผี ปู้ ระกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(7) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยติดต่อได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุน เป็ นเงิน สด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญ ชีจองซื้อกองทุน เปิ ด
พรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
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ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี

บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆที บ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรแลนด์ แอน เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักลุมพินี

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

ทัง้ นี้ บริษัท จัด การกาหนดให้วนั ท าการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น เป็ น วัน ทาการของธนาคารพาณิ ชย์ ไทย และวัน ทาการของ
ประเทศที่เกี่ย วข้อ งกับ การลงทุ น (ถ้ ามี) และวัน ท าการที่บริษัท จัด การไม่ ได้ร ับผลกระทบจากการรับ ชาระค่ า ซื้อ ขาย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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หลักทรัพย์ทลี่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน เพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและ
สมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 2 แนบท้ำย
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา
15.00 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ของกองทุนต่างประเทศทีล่ งทุน และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษัทจัดการ
ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศทีล่ งทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิ ชย์ไทย และวันท าการของ
ประเทศที่เกี่ย วข้อ งกับการลงทุ น (ถ้ ามี) และวัน ทาการที่บริษัท จัด การไม่ ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่า ซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ทลี่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขายคืนหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุ น
เพื่ อให้สอดคล้ อ งกับการลงทุน ในต่ า งประเทศ โดยไม่ถือ ว่ าเป็ น การแก้ ไขโครงการ โดยบริษัท จัด การจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
ทันที
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่ ว ยลงทุน ภายใน 5 วัน ทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน คานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน ?
- ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิด
ความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสีย งของบริษัทจัดการหรื อกองทุน บริษัทจัด การ
ขอสงวนสิทธิไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบก่อนดาเนินการ
- บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริก า
พลเมืองสหรัฐอเมริก าหรือผู้ที่มีถิ่ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุ คคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อ ยู่ในสหรัฐอเมริก า
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และดาเนินกิจกรรมในอเมริกา ซึ่งอาจทา
ให้บริษัทจัด การและ/หรือกองทุนมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ย งอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มลี ักษณะ
เดียวกัน
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(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตำมคำสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร ?
3.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ทเี่ ข้าเหตุ โดยได้ร บั
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุ จ าเป็ น ท าให้ ไม่ สามารถจ าหน่ า ย จ่ า ย โอน หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิ น ข องกองทุ น รวมเปิ ด ได้
อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุ นดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใี น
ส่วนของวิธีการการชดเชยราคาให้แก่ ผู้ลงทุ น บริษัท จัด การจะปฏิบัติให้เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
(3) มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดี
ในส่วนของวิธีการการชดเชยราคาให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
3.2 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถอื หน่วยลงทุนที่มคี าสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุ น ตลอดจนเปิ ด เผยต่ อผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน รายอื่นและผู้ลงทุ นทัว่ ไปให้ท ราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีก ารใดๆ
โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อ นก าหนดการชาระเงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น และจัด ท ารายงานที่แ สดงเหตุ ผ ลของการเลื่อ น
และหลั ก ฐานการได้ ร ับ ค วามเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ (1) หรื อ การรับ รองข้ อ มู ล จาก
ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้อ (2) ให้สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัท จัดการอาจ
มอบหมายให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถอื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุ นในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืน แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ตามลาดับ
วันทีส่ ่งคาสังขายคื
่
นก่อนหลัง
(4) วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร?
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุน) หรือกองทุน อื่น
ภายใต้การบริหารของบริษัท จัดการได้ทุกวันทาการ ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนตาม วิธีการ วันเวลา และ
ราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ วยลงทุ น) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุ กวัน ทาการของสัปดาห์ ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่ วยลงทุน ตาม วิธีการ
วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 2 แนบท้ำย
(5) กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทกี่ ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบริษทั จัดการ
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มู ลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของ
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย
• นายทะเบียนหน่ วยลงทุ นจะออกและจัดส่ งหนั งสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุ นให้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ภายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
• นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนั งสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุ น ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นโดยทางไปรษณี ย์ ภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั ขายหน่วยลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุ นเกินกว่ า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ วยลงทุ นที่จาหน่ ายได้แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะไม่นั บคะแนนเสียงส่ วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่ กรณี ที่มีการแบ่ งชนิ ดหน่ วยลงทุ นและหน่ วยลงทุนชนิ ด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
• บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุ น ในกรณี ที่การถือหน่ วยลงทุ นเกินข้ อจ ากัดการถือหน่ วยลงทุ นตาม
ประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทำงและวิ ธีกำรร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่ำงไร ?
สามารถร้องเรียนได้ที่
• ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีฝ่ ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 0-2263-6000
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• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) กำรระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิ ธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่
อย่ำงไร ?
ไม่มี
(5) กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริษทั
จัดการเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
(1) รำยชื่อคณะกรรมกำร
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)

• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

กรรมการ

• คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา

กรรมการ

• คุณชอง ชอย วัน

กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)

• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รำยชื่อผู้บริหำร

กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณจุมพล สายมาลา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณแบรนดา ชู

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

• คุณศุภกร ตุลยธัญ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์

ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

• คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย

• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณวนิดา ดวงพัตรา

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบัติงาน

• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั

• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์

• คุณวริษฐ์ โกบุตร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั

• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

12

(3) จำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 84,242,080,862.42 บาท
(5) คณะกรรมกำรพิ จำรณำกำรลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)

• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณธนา เชนะกุล, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

(6) รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม)
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บลจ. ไทย
พาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด
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• คุณวิ ทยำ เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.

• คุณวิ ริยำ โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด

พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556

นักเศรษฐศาสตร์ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

• คุณปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด(มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

• คุณธนำ เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ

พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557

ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology
(KTH) ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
(7) ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคาร
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

15

ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชนั ่ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
website: www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม
รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่

ตัง้ แต่วนั ที่

ตัง้ แต่วนั ที่

1 ธ.ค. 2563

1 ธ.ค. 2562

1 ธ.ค. 2561

- 30 พ.ย. 2564

- 30 พ.ย. 2563

- 30 พ.ย. 2562

เก็บจริง*,**

เก็บจริง*,**

เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 5.35

1.2634

1.2996

1.4232

o ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินร้อยละ 1.61

0.9093

0.9464

1.0701

o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 0.11

0.0321

0.0321

0.0321

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.54

0.3209

0.3211

0.3210

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

ไม่เกินร้อยละ 3.09

0.0011

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่มี
0.0011

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

0.0596

0.0488

0.0129

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

o ค่าประกาศ NAV

ตามที่จ่ายจริง

0.0106

0.0109

0.0100

o ค่าสอบบัญชี

ตามที่จ่ายจริง

0.0064

0.0045

0.0024

o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์

ตามที่จ่ายจริง

0.0006

0.0016

0.0003

o ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ -ต่างประเทศ

ตามที่จ่ายจริง

0.0418

0.0315

ไม่มี

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตามที่จ่ายจริง

0.0002

0.0003

0.0002

1.3230

1.3484

1.4361

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุน
รวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**

o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

อัตรำตำมที่ระบุไว้
ในโครงกำร

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการจะเรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 0.9095 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 11 ก.พ. 63 เป็ นต้นไป

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วย
ลงทุน

ร้อยละของมูลค่ำหน่ วยลงทุน
อัตรำตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร

เก็บจริง

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ไม่เกินร้อยละ 1.61

1.00

o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ยกเว้น

o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
o ค่าใช้จา่ ยในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ

ขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้อยละ 0.54

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ

o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้

นายทะเบียนดาเนินการใดๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ

•

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 10.37

•

Port Folio Duration : -

•

ผลขำดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -20.89

ยกเว้น

ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564
มูลค่ำตำมรำคำตลำด
(บำท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำงประเทศ
หน่วยลงทุน*2 / ประเทศไอร์แลนด์
497,601,049.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
1,004,678.81
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
31,334,917.94
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
2,076,430.70
หนี้สนิ อื่น
(44,914,046.34)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
487,103,030.91
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
*2
หน่วยลงทุนกองทุน UT-Fix Income-USD / ประเทศไอร์แลนด์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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102.16
0.21
6.43
0.44
(9.22)
100.00
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รำยงำนสรุปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่ำตำม
กลุ่มของตรำสำร
รำคำตลำด
(บำท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
32,339,596.75
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ประเภท
1 เงินฝากธนาคาร
2 เงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ
หมายเหตุ :

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
ผูร้ บั รอง/ วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ความ
ผูส้ ลัก กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
น่าเชื่อถือ
หลัง
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
AA
1,003,402.90
(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด
AA
31,334,282.15
(มหาชน)
*1
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับ
แล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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- ไม่มี - ไม่มี 6.64
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
1,004,678.81
31,334,917.94

19

ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวม
ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจำกวันเริ่ม
โครงกำร

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

(6 ธ.ค. 60)

(27 ส.ค. 64)

(28 พ.ค. 64)

(27 พ.ย. 63)

(30 พ.ย. 61)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

9.7671*

9.8871

9.8157

9.5419**

9.6782

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

-0.59%

-1.33%

-0.50%

2.25%

0.31%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

2.50%

1.69%

5.08%

4.43%

4.01%

ผลกำรดำเนิ นงำนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1) ดัชนี Bloomberg US Aggregate Bond Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี Bloomberg US Aggregate Bond Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทีย บกับค่าสกุลบาท ณ
วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
* NAV ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
** NAV ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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ภำคผนวก 1
รำยละเอียดเพิ่ มเติ ม
PIMCO GIS Income Fund
รำยละเอียดกองทุนหลัก
PIMCO GIS Income Fund ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: PIMCO GIS Income Fund
Class
: Class I (สาหรับผูล้ งทุนสถาบัน)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 30 พฤศจิกายน 2012
จดทะเบียนประเทศ
: ไอร์แลนด์
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการของธนาคารในประเทศไอร์แลนด์
การจ่ายปั นผล
: จ่าย
บริษทั จัดการ
: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ทีป่ รึกษาการลงทุน
: Pacific Investment Management Company LLC
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : State Street Custodial Services (Ireland) Limited
วัตถุประสงค์การลงทุน : เพื่อแสวงหารายได้ในระดับสูงโดยผ่านการบริหารจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวตั ถุประสงค์
รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
นโยบายการลงทุน
: กองทุนมีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบ
กาหนดของตราสารทีแ่ ตกต่างกัน โดยลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัวโลกอย่
่
างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ กองทุนจะลงทุนสินทรัพย์ในหลายภาคการลงทุน ซึ่งอาจรวมถึง
(1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทัง้ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(Investment Grade) และมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment Grade) ทีอ่ อกโดยบริษทั เอกชนทัวโลกทั
่
ง้ ทีอ่ ยู่ ภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และนอก
กลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
(2) ตราสารหนี้ ภาครัฐทีอ่ อกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุ โรป และประเทศนอกกลุ่ม
ประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับ ภาครัฐของประเทศเหล่านัน้
(3) ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับ mortgage-related และ asset-backed securities อื่นๆและ
(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกาลังพัฒนา
ทัง้ นี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations และ/หรือ loan assignments และ/หรือ Credit
Default Swap (protection seller) อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่าง ๆ อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในการลงทุนเหล่านี้ กองทุนสามารถทาได้ทงั ้ การลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนหลักจะมี Portfolio Duration อยู่ในระหว่าง 0 - 8 ปี ขึน้ อยู่กบั มุมมองด้านดอกเบี้ยของผูจ้ ดั การ
กองทุน ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทีไ่ ด้รบั การจัดอับดับต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (ต่ากว่าอันดับ
ความน่าชื่อ Baa3 จากการจัดอันอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody หรือเทียบเท่ากับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของ S&P or Fitch) หรือในตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับ (unrated) ได้ไม่เกิน 50%
ของมูลค่าทรัพย์สนิ (โดยไม่รวมถึงตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับ mortgage related security และ Assetกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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backed securities อื่น ๆ) และสามารถลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาไม่เกิน 20%
ของมูลค่าทรัพย์สนิ
กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทีส่ ามารถเปลี่ยนเป็ นตราสารทุนได้ (convertible securities) ได้ไม่
เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สามารถลงทุนในตราสารทุน (equity) ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ เมื่อรวมการลงทุนของตราสารทีส่ ามารถเปลี่ยนเป็ นตราสารทุน , ใบรับรองเงินฝาก
(certificates of deposit) และ bankers’ acceptances จะต้องมีสดั ส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารทีไ่ ม่มีสภาพคล่อง (ซึ่งหมายถึงพันธบัตร และตรา
สารหนี้อ่นื ๆ ทีถ่ ูกกล่าวถึงตามนโยบายการลงทุนนี้) ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
กองทุนอาจจะลงทุนได้ถงึ 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน โดยที่
กองทุนดังกล่าวจะต้องมีวตั ถุประสงค์ของการลงทุนที่สอดคล้องกับกองทุน
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management)
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ (ไม่ว่าจะใช้เพื่อลดความเสีย่ งหรือมี
วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน) จะส่งผลให้เกิดการ leverage มากขึน้ โดยระดับของการ leverage ของ
กองทุนจะอยู่ในช่วง 0% ถึง 500% ของทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
เมื่อคานวณโดยใช้ มูลค่าของสัญญาสุทธิ (gross notional value) ของตราสารอนุพนั ธ์ใดๆในกองทุน
และมูลค่าตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ ผลรวมของสถานะฝั ง่ ซื้อ สุทธิ (total gross long positions)
และสถานะฝัง่ ขายสุทธิ (total gross short positions) จะไม่เกิน 700% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน
กองทุนจะบริหารความเสีย่ งโดยใช้วธิ ี Absolute VaR model โดยมูลค่าความเสีย่ ง (VaR) ของ
พอร์ตโฟลิโอกองทุนจะไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และระยะเวลาการถือครองจะ
ไม่เกิน 20 วัน
ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม
Management Fee
: 0.55 ต่อปี
ตัวชี้วดั (benchmark) : Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
Bloomberg ticker
: PIMINIA :ID
ISIN
: IE00B87KCF77
กองทุน PIMCO GIS Income Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (retail fund) และเป็ น
กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (hedge fund)
รายละเอียดของกองทุน PIMCO GIS Income Fund แปลมาจาก หนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่าน
สามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ สามารถดูขอ้ มูล http://www.pimco.com.sg
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ภำคผนวก 2
1. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1.1

การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
ทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผู้ทสี่ นใจ
จะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีก องทุนรวม (เฉพาะผู้
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ที่ที่ทาการทุก แห่งของบริษทั จัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุ นที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล

1.2

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลง
นามของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคาสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
ในกรณี สงซื
ั ่ ้ อโดยการสับเปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ นมาจากกองทุ น รวมภายใต้ ก ารบริห ารของบริษั ท จัด การ ผู้สนใจ
สามารถสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน มาจาก
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ผูส้ งซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทา
การสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้
แรก
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ในกรณีทสี่ ามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการ
กองทุนรวม
รำคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 5,000 บาท หรือตามที่
บริษทั จัดการกาหนด
รำคำสั ่งซื้อกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการที่ได้รบั เงินจากกองทุ น
ต้นทาง เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะสับเปลี่ยนเข้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคี วามสมบู รณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวัน
ทาการขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสังซื
่ ้อ หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
(ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
กำรส่งคำสั ่งซื้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะต้ องชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณี ที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น หรือ แสดงความประสงค์ ให้น าเงิน บางส่ วนหรือทัง้ หมดที่ไ ด้รบั จากการเลิก กองทุ น เมื่อครบ
กาหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการ
อาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผู้สนใจลงทุ น สามารถส่งค าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น พร้ อมเอกสารประกอบตามที่บ ริษัท จัด การก าหนด (ถ้ ามี)
พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น ได้ทบี่ ริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธกี ารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณี ซ้อื หน่ วยลงทุ นผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญ ชีออมทรัพย์ ชื่อ
บัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม”
(2) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพ
รินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม”
(3) บัญชีอ่ืนใดที่บริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัด การแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอีย ดในคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ นและเอกสารการสัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุ นที่บริษัท จัด การกาหนด และ
หลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่ าซื้อหน่วยลงทุน
จากผู้สงซื
ั ่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผู้
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
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ผูส้ นใจสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนสามารถนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท
จัด การ มาชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม” ซึ่งเป็ นกองทุ นเปิ ด
ปลายทาง ภายใน 2 วัน ทาการนับแต่ วนั ที่ที่ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถสับเปลี่ยนได้ถงึ วันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุ นครัง้ แรก
หากวันที่ทรี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้
แรก กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงิน ค่า ซื้อหน่ วยลงทุนหลังจากที่ได้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดย
บริษทั จัดการจะถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสัง่ ซื้อถูก ต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงิน
ค่าซื้อหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อแล้ว
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุนแล้ว เท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือ
เพิก ถอนการสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุน และขอคืน เงิน ค่าซื้อหน่ วยทุน ไม่ ได้ เว้น แต่ บริษัทจัดการจะอนุ ญ าตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขาย
หน่ วยลงทุนให้กับผู้สงซื
ั ่ ้อนัน้ และกรณี ที่เป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืน
ให้ กับผู้ สัง่ ซื้อ ภายใน 15 วัน นั บ แต่ ว ัน ปิ ด การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครัง้ แรก ทัง้ นี้ บ ริษัท จัด การอาจ
มอบหมายให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 บริษทั จัดการขอสงวนสิท ธิทจี่ ะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทีม่ มี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.3.4 ในกรณีที่บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผ ลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัด การหรือกองทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้ สงซื
ั ่ ้อก่อน
การดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1. บริษัท จัด การจะจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ให้แก่ ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุ น ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ น โดย
พิจารณาตามวันทีส่ งซื
ั ่ ้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
1.4.2. ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในค าสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สัง่ ซื้อไม่ตรงกับจานวนเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุน ที่
บริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงิน
ทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3. ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการบริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ว ยลงทุนตามจานวนทีส่ งซื
ั ่ ้อ ที่ได้ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน โดยพิจารณา
ตามวันทีไ่ ด้รบั ใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1.4.4. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั
ชาระเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ ว ในกรณี ที่การสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น นัน้ มีผ ลให้จ านวนหน่ วยลงทุน ของ
กองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุน ให้แก่ ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้ห ลักการ “สังซื
่ ้อ ก่อนได้ก่ อน” ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้ อหน่ ว ย
ลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่วนั ใดวันหนึ่ง ในช่วงระหว่างวันทาการเสนอขาย
หน่ วยลงทุนครัง้ แรก หากมีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจัดสรรหน่ วยลงทุนโดยใ ช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ
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หน่ วยลงทุนตามจานวนโดยเริ่มต้นที่จานวนขัน้ ต่ า การจองซื้อของผู้สงซื
ั ่ ้อเป็ นฐานในการจัดสรรหน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนตาม
วิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.4.5. ในกรณี ที่บริษัท จัด การพิ จ ารณาเห็น ว่ าค าสัง่ ซื้อ ใดจะมีผ ลกระทบต่ อกองทุ น หรือผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะจัด สรรหรือ ไม่ จ ดั สรรหน่ ว ยลงทุ น แต่ บางส่ ว นหรือ ทัง้ หมดโดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่ อไปนี้ ให้
การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณีที่จาหน่ ายหน่ วยลงทุนได้มีมูล ค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
จัด ตัง้ กองทุนไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุ ติ
การจาหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถอื ว่าการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(3) ในกรณี ที่มีการจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่ มบุ คคลเดียวกันใดเกิน กว่า 1ของจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) ในกรณีทมี่ เี หตุอนั จาเป็ นและสมควร ทาให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
และวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรือหลังจากการเสนอขาย
หน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติ
การขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุติการขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั ิจดั ตัง้ กองทุน
สิ้นสุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
บริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วันนับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด
ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซื้อหน่ วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับ
แต่วนั สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการไม่ สามารถคืนเงิน และผลประโยชน์ ภายในก าหนดเวลานั น้ ได้อัน เนื่อ งจากความผิดพลาดของ
บริษัท จัดการเอง บริษัท จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัต ราไม่ ต่ ากว่าร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปี นับแต่ วนั ที่ค รบ
กาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะด าเนิ น การคืน เงิน ค่ าซื้อ หน่ วยลงทุ น ตามรายละเอีย ดข้า งต้ น เว้น แต่ สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.3 ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการ
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทสี่ มควรและจาเป็ นจน
ทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ
ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ด
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บัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ของผูส้ งซื
ั ่ ้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษทั จัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นผู้ดาเนินการคืนเงิน ดังกล่าวแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ น โดย
บริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บ ริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับ ซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน และ/หรือ เว็ปไซต์ของบริษัท จัดการ เช่น การเพิ่มเติม วิธีการซื้อ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุ นผ่า นทางไปรษณี ย์ (ถ้ามี) หากข้อมู ลไม่สมบู รณ์ และหรือไม่ ชดั เจน และบริษัท
จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. กรณี ผู้สงั ่ ซื้อ หน่ วยลงทุน ส่ง คาสัง่ ซื้อ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อ มูลไม่ สมบู รณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่ ว ยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3
วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสาร
ของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสาร
ตัวจริงไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่า ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
2.1

การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัด ส่งและดาเนินการให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ว ยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบ พร้อม
กับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผู้ทสี่ นใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

27

2.1.2

ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนั งสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัด การ และ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษทั จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมใน
อนาคต
สาหรับผู้สัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ย ังไม่ เคยเปิ ด บั ญ ชีก องทุ น รวม จะต้ อ งเปิ ด บั ญ ชีก องทุ น รวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
•

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซือ้ หน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบ
ิ คุ คล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
•

ผู้สนใจลงทุ น สามารถสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น โดยกรอกรายละเอีย ดในค าสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และเอกสาร
ประกอบการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุ น สามารถสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุน ได้ทุ ก วัน ท าการขายหน่ วยลงทุ น ในเวลาท าการของธนาคาร
พาณิ ชย์ไทย ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริ่มทาการขายหน่ วย
ลงทุนภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสุดวิสยั หากวันทาการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นวันทีไ่ ม่สามารถทารายการซื้อหน่วย
ลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวัน
ทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การรับชาระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ทลี่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ
ของกองทุน (ถ้ามี)
บริษัท จัดการจะประกาศวัน ที่เป็ น วัน ท าการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น ให้ท ราบล่ว งหน้ า โดยปิ ด ประกาศ ณ
สานักงานของบริษัทจัด การ หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรือ เว็ป ไซต์ข องบริษัท
จัดการ
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รำคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เพื่อคานวณราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
ทาการซื้อหน่วยลงทุนนัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี)) โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่า
กว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กำรส่งคำสั ่งซื้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจ
ดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี)
พร้อมชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือ
วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการเปิ ด
ไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี “บัญชีซ้อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม”
(2) กรณีซ้อื หน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็ม
บี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี
“บลจ.พรินซิเพิล เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม”
(3) บัญชีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยบริษทั จัดการจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มี บัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้า
มี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารที่บริษทั จัดการยอมรับ ไปยังบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ งซื
ั ่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสัง่ ซื้อให้แก่ผู้
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่า
ซื้อหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่ อจัด สรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงั ่ ซื้อแล้ ว
สิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่ วยลงทุน ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือ
เพิก ถอนการสัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุ น และขอคืน เงินค่ าซื้อหน่ ว ยทุ นไม่ ได้ เว้นแต่บริษัท จัดการจะอนุ ญ าตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณี ที่การชาระเงิน ด้วยคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ด ังกล่าว ถู กปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วย
ลงทุนนัน้ และจะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ
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หน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือดราฟต์นั น้ คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้
บริษัท จัด การอาจมอบหมายให้ผู้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืนด าเนิ นการดังกล่ า วแทนบริษั ท
จัดการได้
2.3.2
บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะไม่ ร ับ ค าสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี มู ล ค่ า ตั ง้ แต่ ร้อ ยละ 5 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3
ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อ กองทุ นหรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ย งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัด การหรือ
กองทุ น บริษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิที่ จ ะไม่ ด าเนิ น การตามค าสัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น นั ้น ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการ
ได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทมี่ กี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและ
มีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจัดสรรหน่ วยลงทุน
โดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนตามจานวนโดยเริม่ ต้นที่จานวนขัน้ ต่าการจอง
ซื้อของผูส้ งซื
ั ่ ้อเป็ นฐานในการจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดย
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.4.2 ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
ทีบ่ ริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายที่บริษทั จัดการทารายการ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได้จริง
2.4.3 บริษัท จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุ นที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ ผู้ถือ หน่ ว ย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่ วยลงทุนของคาสัง่
ซื้อนัน้ ๆ เว้น แต่บริษัท จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพ ย์ สินสุท ธิ มูลค่ า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษัทจัดการลงทุ น
กาหนดโดยได้รบั ความเห็น ชอบจากสานั กงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิ่ม จานวนหน่ วยลงทุน ที่
ได้รบั การจัดสรรแล้ว ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันที่เสร็จสินการ
คานวณดังกล่าว
2.4.4 ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิจารณาเห็นว่าค าสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อ กองทุ นหรือ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น
โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือ ความเสี่ย งต่อชื่อเสี ยงของบริษัทจัด การหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดย
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่ว ยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียน
ไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนแต่ บางส่วน
หรือไม่จ ัด สรรทัง้ หมด บริษัท จัด การจะคืน เงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ส่ วนที่ไม่ ได้รบั การจัด สรรแต่ บางส่ วนหรือ
ทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
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วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ในกรณี ที่
ไม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน ค่าสังซื
่ ้อตาม
วิธีการในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วย
วิธีการที่บริษัท จัดการเห็น สมควร ทัง้ นี้ บริษัท จัด การอาจมอบหมายให้ผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้ อคืน เป็ น
ผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ย นแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธี การชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดล่วงหน้ าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิ ธกี ารซื้อหน่วยลงทุ น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทน โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ น และ/หรือเว็ปไซต์ข องบริษัท จัดการ เช่ น การเพิ่มเติมวิธีก ารซื้อ
หน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษทั จัดการ
ไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
ไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วธิ กี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.4 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่ม เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการขาย
หน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวัน
และเวลาท าการขายหน่ วยลงทุ น เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการลงทุ น ในต่า งประเทศ โดยบริษัท จัด การจะติด
ประกาศรายละเอียดดังกล่ าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุก แห่งของบริษัท
จัด การและ ณ สถานที่ติดต่ อ ของผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อ คืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุ น และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการเว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
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4. กรณี ผู้สงซื
ั ่ ้อ หน่ วยลงทุ น ส่งค าสัง่ ซื้อ และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมู ลไม่สมบู รณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่ สามารถให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนแก้ ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่า ด้วยเหตุใด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัท จัดการภายใน 3
วัน นับแต่วนั ทีม่ ีการส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสาร
ของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้ร บั เอกสาร
ตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัท
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษัทจัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะปิ ดบัญ ชีก องทุ น ของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ไม่ มีย อดคงเหลือและไม่ มีก ารท า
ธุรกรรมใด ๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่
ซื้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุ นให้ผู้
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
7. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนชัวคราว
่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นทราบล่ว งหน้ าโดยบริษัทจัด การจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่า วล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
8. ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมจาป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่ างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือ ข้อผู ก พัน ของกองทุ น รวมเป็ น การชัว่ คราว อัน เนื่ องจากมีก าร
เปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่ งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรัพ ย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่ าที่ มี
ความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
3. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัท
จัดการเป็ นอย่างอื่น
3.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
กำรสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนผ่ำนบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
- กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สามารถสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุ นมาจากกองทุ น อื่น ภายใต้ ก ารบริห ารของบริษัท จัดการในช่ ว ง
ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นตามข้อ 2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคา
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
หรือ สับเปลี่ยนชนิดของหน่ วยลงทุ นภายในกองทุนเดียวกัน สามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือชนิ ดของหน่ วย
ลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จานวนเงินหรือ
จานวนหน่ วยลงทุนที่ ต้ องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้ นทาง และชื่อกองทุ นปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ ามี) และน าส่งได้ที่บริษัท จัด การหรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้
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อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการนาเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด เมื่อ บริษทั จัด การได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่าง
อื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียด
ในใบคาขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุ นรวมโดย
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
3.2 วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.2.1
วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของ
บริษัท จัดการ สามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นโดยกรอกรายละเอียดในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือ
คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่น ใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ที่บริษัท จัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่
บริษทั จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ
กาหนด (ถ้ ามี) และนาส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัท จัดการจะ
ดาเนิน การนาเงิน ที่ได้จากการขายคืน หน่ วยลงทุ นของกองทุนต้ นทางนี้ ไปชาระค่า ซื้อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท จัดการก าหนด เมื่อบริษัท จัดการได้ท ารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ย น
หน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือ เพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นไม่ได้ เว้นแต่บริษัท จัดการจะอนุ ญาตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ด บัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วย
ลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสาร
อื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษทั จัดการ
ได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้น ข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ด บัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด
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บัญ ชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
3.2.2 วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการ
รับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวันเวลาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการ
รับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
3.2.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ
สิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นนัน้ หลังจากที่บริษัทจัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ ยนหรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้ว ยค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ สิ้น
วันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้ หลังจากวันทาการที่บริษทั จัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้ น
ทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์(ถ้ามี)
เงื่อนไขในกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณีทกี่ องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผูถ้ อื หน่วยลงทุนสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุ นสูงกว่าข้อ มูลที่ปรากฏตามสมุด ทะเบีย นผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือการสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหรือ
จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุน ไปยังกองทุ น
ปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว
บริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่ าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษัทจัดการ
กาหนด
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัท จัด การอาจเปลี่ย นแปลงหรือปรับปรุง เพิ่ม เติม วิธีก ารสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แ ก่ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น โดยบริษัท จัด การจะติดประกาศรายละเอีย ดการให้บริก ารดังกล่า ว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริษัท จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษทั จัดการ
2. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุ ง เพิ่ม เติมวิธีก ารสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น โดยบริษัท จัด การจะติด ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่า ว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษั ทจัดการและ ณ สถานที่
ติด ต่อ ของผู้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหน่ ว ยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ ของ
บริษทั จัดการ เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine)
(ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่ เติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาทาการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงับ
เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษทั จัดการ เว้นแต่กรณีที่
เกิดจากปั จจัยทีค่ วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยทันที
4. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้
สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีทบี่ ริษทั
จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงั ่
สับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
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ภำคผนวก 3
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่ น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากับ ตลาดทุ น ก าหนดดังต่ อ ไปนี้ เว้น แต่ ในกรณี ที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุ น ให้ค วามเห็น ชอบหรือมีประกาศแก้ ไขหรือเพิ่ ม เติม ประเภทหรือลักษณะของหลัก ทรัพ ย์ห รือ
ทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน
ข้อ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดย
ข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนีก้ ารค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ส่วน
ที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
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1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
นัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ด
เดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน
ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทคี่ ู่สญ
ั ญาดังกล่าว
กระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้ องเป็ นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
37

1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์
ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน.
หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผู้มภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับ
แต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงิน เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer rating ต้องเป็ น
credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทมี่ ี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ องทุนไม่มนี โยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอี ่นื ซึ่งจะมีผลให้
บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรื
์
อขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
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3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
ทองคา
น้ามันดิบ
ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน
(Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีด งั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผูค้ า้
derivatives
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่าง ๆ ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้
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3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเี่ ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนั กไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในข้อ
3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้อง
กับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคาหรือ
น้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจาก บลจ. ทัง้ นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ ีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุน
อาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
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7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ใน
ฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อ
เกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่เกิด
credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการ
เดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผขู้ าย
ประกันความเสีย่ งมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
เป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่
ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์อ้างอิง
ทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมี
ภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ ะตก
ลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ูซ้ ้อื ประกัน
ความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับ
ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit
event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงที่มลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3
ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนต่ำงประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาใน
ประเทศทีม่ หี น่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มกี ารซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษัททีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน
ข้อ 2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
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1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผูล้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการ
ให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผู้ออกตั ๋ว ทัง้ จานวน
รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ในต่ำงประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากับ
ดูแลด้านหลัก ทรัพ ย์ และตลาดซื้อขายหลัก ทรัพ ย์ซ่ึงเป็ น สมาชิก สามั ญ ของ IOSCO
หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล
ทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.1.2.3 ในกรณี ที่ MF ไปลงทุ น ในหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศ กองทุ น CIS
ต่างประเทศดังกล่ าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย
และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.1.3 ประเทศที่ก ากับดูแ ลการเสนอขายหน่ ว ยดังกล่ าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุ น อย่า ง
เพียงพอ ทัง้ นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
1.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการ
จากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณีมเี หตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และ
มีน โยบายการลงทุ นดังนี้ (ไม่ใ ช้กั บการลงทุน ในหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่า งประเทศซึ่ง เป็ น
กองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กับกรณี
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
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1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF
นัน้
ในกรณี กองทุ น CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สินซึ่ง
เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สิ นที่ไม่สามารถลงทุน
ได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณี ที่ก องทุ น รวมฟี ด เดอร์ไ ปลงทุ นในหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศ กองทุ น CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มี ลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่
เป็ นกรณีที่มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็ นและ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุ นเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 2
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6
หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน
(spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นที่
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ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและ
เปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิติ
บุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกากับดูแลโดย
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบ
สินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ
underlying หรือปั จจัยต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ น
ปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัย
ดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเี่ ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราที่
กาหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคา
ทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตรา
สารหรือสัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษทั
ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มมี าตรการ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
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4.

5.

6.

7.

3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทัน
เหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภค
ภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน
ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและ
บริการทีบ่ ริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถ
สะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระ
ทีก่ องทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives
นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุก
วันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ.
ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนีต้ าม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้
โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตาม
ข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกัน
ความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบ
กาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit
Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมี
หน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก
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(First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่
ข้อตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม
(Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของ
สินทรัพย์อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดย
ผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวที่
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่
เพิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่า
จะเกิด credit event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
3. ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะลงทุน หรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื เพื่อเป็ นทรัพ ย์สินของกองทุน รวม
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาลเป็ น
ประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพันมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
Credit Rating แบบ National Scale
ซึ่งประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign rating
อยู่ในระดับที่ Investment grade)

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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ข้อ

5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือศุกูก ทีผ่ ูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ
Filing
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ < 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน
และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 5..2.1 หรือ 5.2..2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%

5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.3.6

ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือศุกูก ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

6.1.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397
วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุนและไม่ได้มลี กั ษณะตาม 6.1.3.1
หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะ
ทานองบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 –6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit rating อยู่ในระดับ Investment grade
6.2.1 OCT Derivatives
6.3 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้อ 1.2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกินร้อยละ 5

ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (group limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ น
เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้
ผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิม์ าจากคู่สญ
ั ญาตาม
securities lending หรือ derivatives)
2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มกี าร
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 4 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ ีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)

3

securities lending

4

Total SIP ซึ่ งได้ แ ก่ ทรัพ ย์ สิน ตามข้อ 7 ในส่ ว นที่ 1 : อัต ราส่ ว นการ
ลงทุน สาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่ วนที่ 1 : อัต ราส่วนการลงทุน ที่ค านวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารหนี้ก่งึ หนี้ก่งึ ทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
4.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสาหรับ MF ทัวไป
่ ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating

5

derivatives ดังนี้
5.1 การเข้าทาธุรกรรม
derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสีย่ ง
(hedging)

คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

5.2 การเข้าทาธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อการลด
5.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
ความเสีย่ ง (non-hedging)
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน 100% ของ NAV
5.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการ
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR)
ของกองทุนต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่าของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน (exotic derivatives)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรายใดราย
หนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้
ออกตราสารรายนั ้น ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นงบก ารเงิ น ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินทีอ่ อกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนา
มูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตาม
งบการเงิน ล่า สุดด้วยก็ไ ด้โดยข้อมู ลหนี้สินทางการเงิน นั น้ จะต้องเป็ น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ น การทัวไป
่ และในกรณี ที่ผู้ออกตราสารไม่ มี
หนี้ สินทางการเงิน ตามที่เปิ ด เผยในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด รวมถึงกรณี ยงั ไม่ค รบกาหนดการจัด ทางบการเงินในครัง้
แรกของผู้อ อกตราสาร ให้ใช้อัต ราส่ วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมู ลค่ าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้น
แต่ ในกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารได้ มี ก ารยื่น แบบ Filing ในลัก ษณะเป็ น
โครงการ (Bond Issuance Program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผี่ อู้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เ กิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ ว ย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุน ในหน่ ว ย CIS ของกองทุน ที่มีล กั ษณะครบถ้ว นดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็น ชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ: *หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ ู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US
GAAP) เป็ นต้น
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เรื่อง การลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำร
ลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัตทิ ี่เปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งต่อ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่
บริษทั จัดการ
(2) จาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณ สมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัตมิ ีคุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการ
ลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน ดังกล่า ว รวมถึ งวัน ที่ไ ด้จาหน่ ายทรัพ ย์ สิน นั น้ ออกไปหรือ วัน ที่ท รัพ ย์ สิน มีก ารเปลี่ย นแปลง
คุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สิน ที่ขาดคุณ สมบัติให้เป็ นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้ องจัด ทารายงาน
ข้อ มูล ตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุ ที่ไ ม่สามารถจาหน่ ายทรัพ ย์สิน ดังกล่า ว และจัดส่ งรายงานต่ อสานั กงาน และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

51

2. ในกรณี ที่ท รัพ ย์สินในขณะที่กองทุ นมีการลงทุน เป็ น ไปตามอัตราส่ว นการลงทุ น ที่ก าหนด แต่ ต่ อมาการลงทุน ไม่ เ ป็ น ไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุ นจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
เว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 5
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้น รอบระยะเวลาบัญ ชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ สาหรับการลงทุ นในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3)
(ก)
(4) เมื่อ บริษัท จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมู ล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ น
ได้ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
นัน้
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่ว นการลงทุน ที่กาหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้ อง
จัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหนุ้ ของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการ
ต้องดาเนินการดังนีด้ ว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อน
ผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็ นหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัทนัน้
จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
ความในข้อ 2 มิให้นามาใช้กับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่วนที่เป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุน
ต่างประเทศทีไ่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้
ดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
3. ในกรณีก องทุนรวมฟี ดเดอร์ที่ได้รบั อนุ มตั ิให้จดั ตัง้ ก่อนวัน ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัท จัดการกองทุ นรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสาหรับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวที่ได้จด
ทะเบียนไว้กับสานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
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(3) ในกรณี ที่มีการลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมหรือหน่ วยของกองทุน ต่างประเทศที่มีผู้รบั ผิดชอบการบริหารจัดการ
กองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนในลักษณะทีซ่ ้าซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้
บริษัทจัด การกองทุนรวมแจ้งเป็ นลายลักษณ์อัก ษรให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่ าว
รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามที่กาหนดแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงาน
ข้อมู ลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุน ในทรัพ ย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัด ส่ง
รายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีอ่ ตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีก่ าหนดนัน้ ”
4. ในกรณี กองทุ นรวมฟี ดเดอร์ ที่ได้รบั อนุ มตั ิให้จ ัดตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัด การกองทุ นรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) ดาเนินการตามข้อ 3 (1)
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีอ่ ตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน
3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษทั จัดการกองทุนรวมลงทุนเพิม่ เติมใน
ทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทา
รายงานตามข้อ 4(3) พร้อ มสาเหตุ ที่ไม่ สามารถแก้ ไ ขให้เป็ นไปตามอัต ราส่ ว นการลงทุ น ดังกล่ าว และจัด ส่งรายงานต่ อ
สานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
5. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มอี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง แต่
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 5 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
6. ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัท
จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการดาเนิน การของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่ อสานั กงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่ วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน บริษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณี ที่กองทุ นมีสดั ส่ วนการลงทุ น ไม่เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจัด แบ่ งประเภทของกองทุ น บริษัทจัดการต้ อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
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1.2 ด าเนิ นการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุ นของกองทุ นเป็ น ไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนิน การเปลี่ย นแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณี ที่ ก ารลงทุ น ของกองทุ น รวมไม่ เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น ตามการจัด แบ่ งประเภทของกองทุ น ให้ บ ริษั ท จัด การ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผู้ถือหน่ วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั จัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ น ต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผลู้ งทุนทาการขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น หรือมีการโอนย้า ยกองทุ นจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่ เกิน 10 วัน ท าการ ทัง้ นี้ย ังต้ องคานึ งถึง
ประโยชน์ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ ีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนเดิมใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนทุก รายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ น แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน รวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิ่มเติมกองทุนรวมนัน้
เพิม่ เติม
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ภำคผนวก 4
ตำรำงแสดงวันหยุดทำกำรซื้อ / ขำยคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม
(ประจำปี 2565)
(TH, IRL, US)
วันที่ 3 มกราคม
วันที่ 17 มกราคม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 18 เมษายน
วันที่ 2 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 16 พฤษภาคม
วันที่ 30 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 6 มิถุนายน
วันที่ 20 มิถุนายน
วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 13 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม
วันที่ 1 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 5 กันยายน
วันที่ 10 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม

วันหยุดชดเชยวันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
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ตำรำงแสดงวันหยุดทำกำรซื้อ / ขำยคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม
(ประจำปี 2565)
(TH, IRL, US)
-ต่อวันที่ 14 ตุลาคม
วันที่ 24 ตุลาคม
วันที่ 31 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 24 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 12 ธันวาคม
วันที่ 23 ธันวาคม
วันที่ 26 ธันวาคม
วันที่ 27 ธันวาคม

วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์

วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 30 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล ฟิ กซ์ อินคัม
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• กองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริ ษัทจัดกำร ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม ทัง้ นี้
ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัมไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
• บริ ษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกับที่ บริษัทจัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่ อให้เกิ ด
ควำมเป็ นธรรมต่ อผู้ ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุน สำมำรถขอดู ข้อมูล กำรลงทุ นเพื่ อบริ ษัท จัดกำรได้ที่ บริ ษัทจัดกำร และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
• ผู้ลงทุน สำมำรถตรวจดูข้ อมู ลที่ อำจมีผ ลต่ อกำรตัดสิ น ใจลงทุน เช่ น กำรท ำธุรกรรมกับบุ คคลที่ เ กี่ย วข้องได้ ที่ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. www.sec.or.th
• บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่
สมำคมบริ ษัท จัดกำรลงทุ น กำหนด และจะต้ อ งเปิ ดเผยกำรลงทุ นดัง กล่ ำวให้ บ ริ ษัท จัดกำรทรำบ เพื่ อที่ บ ริ ษัท จัดกำรจะ
สำมำรถกำกับและดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้
• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทำกำรของบริ ษัทจัดกำร
หรือโดยผ่ ำนเครือข่ำยอิ น เตอร์เน็ ตของบริ ษัทจัดกำร www.principal.th และผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้ อคืนที่ ได้รบั กำร
แต่งตัง้ จำกบริษทั จัดกำร
• ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผูกพันได้ที่บริ ษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน
กำรขำยและรับซื้อคืน หน่ วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด ที ที่ อยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซี ไอเอ็มบี
ไทย ชั ้น 16 ถนนหลั ง สวน แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330 โทรศั พ ท์ : 0-2686-9500 หรื อ 0-2686-9595
www.principal.th
• บริ ษทั จัดกำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรแต่งตัง้ อำจพิ จำรณำขอข้อมูล เอกสำร
หลักฐำน เพิ่ มเติ มจำกผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมคำ
จำกัดควำมของกฎหมำยหรือตำมที่ หน่ วยงำนที่ มอี ำนำจกำหนด ทัง้ ก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั ่งกำรของหน่ วยงำนผู้มีอำนำจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรับ ซื้อคืน หน่ ว ยลงทุ นมี หน้ ำที่ ต้ องท ำควำมรู้จกั ตัวตนของลูก ค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิ สู จน์ ทรำบ
ลู ก ค้ ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ ส นใจสัง่ ซื้ อ หน่ วยลงทุ น หรื อ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ ำที่ แ จ้ ง กำร
เปลี่ ยนแปลงข้อมู ลเกี่ ยวกับ กำรรู้จ ักตัว ตนของลู กค้ ำ (KYC) และกำรพิ สูจ น์ ทรำบลูก ค้ำ (CDD) ให้ บริ ษัท จัดกำรและหรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินดังกล่ำว
บริ ษัทจัดกำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุนจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้ กำร
เปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรทำธุรกรรมของลูกค้ำเดิ ม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ กำร
ดำเนิ นกำรอื่นๆ ตำมที่หน่ วยงำนผู้มีอำนำจกำหนดแนวทำง

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564

บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
สอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

