หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้
Principal Global Infrastructure Equity Fund (PRINCIPAL GIF)
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศยุโรปและอเมริกาเหนื อ ผู้ลงทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุ นเปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้ ลงทุ น ในกองทุ น Lazard Global Listed Infrastructure
Equity Fund (Master Fund) ที่ จดทะเบี ยนในประเทศไอร์แลนด์มี นโยบายการลงทุน ในตราสารทุน ทั ่วโลก ดังนั ้น
กองทุ นหลักจึงมี ความเสี่ ยงในสกุลเงิ นต่ างประเทศที่ กองทุน เข้ าลงทุน บริ ษัท จัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่ว งหน้ า เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น (Hedging) โดยขึ้น อยู่กับ ดุล ยพิ นิ จของบริ ษัท จัดการ ทัง้ นี้
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัต ราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผู้ล งทุ นอาจจะขาดทุ นหรือได้รบั กาไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงิ นคืน ต่ากว่าเงิ นทุน เริ่ ม แรกได้ นอกจากนี้ ยงั มีความเสี่ ยงที่ ทางการของต่ างประเทศอาจ
ออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ดวิ กฤตการณ์ ที่ไม่ ปกติ ทาให้กองทุนไม่ สามารถน าเงิ น กลับ เข้ามาในประเทศ ซึ่ งอาจ
ส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงิ นคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
• กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้กองทุน
นี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผู้ลงทุนทั ่วไป
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงิ นลงทุนคืนมากกว่า
หรือ น้ อ ยกว่ า เงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกก็ไ ด้ ดัง นั ้น ผู้ล งทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น เมื่ อ เห็ น ว่า การลงทุ น ในกองทุ น รวมนี้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่ กาหนดในหนังสือชี้
ชวน
• ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่มีคาสังไว้
่
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• การพิ จ ารณาร่ างหนัง สื อชี้ ช วนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ได้ เป็ นการแสดงว่ าส านั กงาน
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
ประเภทโครงการ
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ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
(Principal Global Infrastructure Equity Fund, PRINCIPAL GIF)
กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Feeder Fund)
กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก )
ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อ ยละ 80 ของมู ลค่าทรัพ ย์สิน สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุน หลักบริหารโดย
Lazard Asset Management Limited จดทะเบียนภายใต้ ก ฎหมายของประเทศไอร์แ ลนด์ และอยู่
ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุน้ สามัญ ,
หุ้นบุรมิ สิทธิ ์ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทัวโลกที
่
่ Listed หรือ Traded
ใน regulated markets นอกจากนี้ เพื่อทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่ วย
ลงทุนของกองทุน รวม หรือ โครงการจัด การลงทุ น (Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่ง
รวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุ นของกองทุน ผ่ านการลงทุนในตราสารทุ นของ
บริษัทที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทัวโลก
่
(Global Infrastructure Sector) และกองทุนหลัก
ยังมีน โยบายป้ อ งกั น ความเสี่ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ย นบางขณะ กองทุ น จดทะเบี ย นในประเทศ
ไอร์แลนด์ บริษัทจัดการจะส่งคาสังซื
่ ้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์ แลนด์ เพื่อ
ซื้อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก ทัง้ นี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคาสังซื
่ ้อขาย
จากประเทศไอร์แลนด์ เป็ นประเทศอื่น ๆ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยลงทุ น
และความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็ นสาคัญ โดยถือ ว่ าผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ น รั บ ทราบและยิน ยอมให้
ดาเนินการแล้ว
ทัง้ นี้ ในเบื้องต้นนี้ กองทุน จะลงทุน เป็ นสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็ น สกุลเงินอื่น ได้
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม และบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า 30 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ

การป้ องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
หน่ วยลงทุน
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

ในส่วนที่เหลือจากการลงทุน บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้
ตราสารกึ่งหนึ้ก่ึงทุ น และ/หรือเงิน ฝาก และ/หรือ บัต รเงินฝากทัง้ ในประเทศและ/หรือ ต่ างประเทศ
หน่วย private equity ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้ อาจมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์อ่นื
หรือทรัพ ย์สินอื่น และ/หรือ หาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ระบุ ไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
1,000 บาท
ไม่กาหนด
29 มกราคม 2559
9 กุมภาพันธ์ 2559

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี

1

ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากธุรกิ จโครงสร้างพื้นฐาน (Business Risk)
กองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมทั ่วไป หลักทรัพย์ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนี้อาจแปรผันตามสภาพ
เศรษฐกิจ, การเมือง หรือกฎเกณฑ์ท่มี ผี ลต่อธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เหล่านี้อาจได้รบั ผลกระทบจากปัจจัย
อื่นๆ อาทิ ต้นทุนที่สูงขึน้ , การแข่งขันในตลาด, กฎระเบียบ ฯลฯ
2. ความเสี่ยงที่เกิ ดจากการบริหารกองทุนแบบ (Management Style Risk)
ผูจ้ ัดการกองทุนจะเป็ นผูค้ ดั เลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไม่ได้ส อดคล้องกับ Index ดังนัน้ ผลการดาเนินงานอาจ
เบี่ยงเบนและไม่ได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน (Benchmark) ได้
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

4.

ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในบางบริษัทที่มปี ริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่า โดยเฉพาะบริษทั ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดเล็ก ดังนัน้ จึงอาจ
ถูกขายในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดในปัจจุบนั หรือทยอยขายได้ในจานวนที่เล็กน้อย และอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติ
ความเสี่ยงที่เกิ ดจาภาวะเศรษฐกิ จโลก และภาวะตลาด (Economic Investment and Business Risk)

ผูจ้ ดั การกองทุนอาจลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยน และหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายในตลาดหุน้ ทั ่วโลก ทัง้ ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ หรือกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นา
แล้ว และบางประเทศที่มีระบบการปกครองที่เคร่งครัด ความเสีย่ งดังกล่าวครอบคลุมถึงดุลการค้า และความไม่สมดุลย์ทางการค้า และนโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง, ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, กฎเกณฑ์การเพิกถอนการลงทุน, นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับ
การโอนกิจการเป็ นของรัฐ, ข้อจากัดทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการเวนคืนภาคอสังหาริมทรัพย์, ความเสีย่ งที่สูงขึน้ จากการที่ทรัพย์สนิ อาจถูกโอน
เป็ นของชาติ หรือเวนคืน หรือการถูกเรียกเก็บภาษีสาหรับผู้มีรายได้สูง (Confiscatory taxation), ความไม่มนคงของเศรษฐกิ
ั่
จหรือการเมือง
ปั จ จัย เหล่านี้ อ าจทาให้ราคาของหลั ก ทรัพ ย์ ผนั ผวน และขาดสภาพคล่ องได้ และส่ งผลกระทบต่ อก าไรและผลการดาเนิน งานของกองทุ น
นอกจากนี้ ความแตกต่างของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ทัง้ ในแง่ของการเติบโตของ GDP, อัตราเงินเฟ้ อ, ค่าเงินอ่อนค่า ฯลฯ อีกทัง้ เศรษฐกิจ
นัน้ พึ่งพาการค้าข้ามประเทศจึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า, การควบคุมปริมาณการหมุนเวียนของสกุลเงิน, มาตรการกีดกัน
ทางการค้า และเศรษฐกิจในบางประเทศอาจพึง่ พาบางอุตสาหกรรม จึง อาจทาให้ระดับหนี้สูงกว่าประเทศอื่น
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)
คือ ความเสี่ยงจากการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่ างไปจากสกุลเงินที่
ระดมทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ ๆ ด้วย
และรายรับหรือกาไรที่ได้รบั อาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างๆ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ในกรณีท่อี ตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
หน่ วยลงทุน ของกองทุน ได้ ขณะที่กองทุน ต้องชาระเงิน ที่ลงทุ นให้แ ก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นเป็ น Base currency ดังนัน้ กระแสเงินลงทุน , ความ
เคลื่อนไหวของราคาตลาด ดังนัน้ กองทุนจึงอาจได้รบั ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของ
กองทุน ได้ ในกรณี ท่ีกองทุ นใช้ การ hedging และการท าธุร กรรม อื่น ๆ เพื่อลด ความเสี่ย ง จากการเพิ่มขึ้ น อัต ราดอกเบี้ย ก็อ าจ ส่ง ผลให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง อันเกิดจากค่าใช้จ่าย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของผูจ้ ดั การ
กองทุน
6. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) :
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พ้นื ฐาน (Underlying Security) กองทุนจะลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มตี วั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทา
ให้กองทุ นเสียโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัต ราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับ ที่ก องทุน คาดการ ณ์ ไว้
อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสีย่ งจากการที่คู่ส ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรม
ดังกล่าวกับธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
7. กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ มได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
3,000 ล้านบาท
(3) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
- เหมาะสาหรับผูท้ ตี่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและ
ยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสีย ภาษี
- ระยะเวลาในการลงทุนขึน้ อยู่กบั ผูล้ งทุน
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุ นเริม่ แรกได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดย
พิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่า กองทุนรวมอื่น
- กองทุนและ/หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทาให้กองทุ นรวมนี้มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้ องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูง
กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
- กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความ
เสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทลี่ งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน อาจ
ทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ทกี่ องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสที่
หลักทรัพย์ทลี่ งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพ ย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยภาย
ภาครัฐไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลักทรัพย์ที่
กองทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- การเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มงุ่ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
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(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่ มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?
แผนภาพแสดงตาแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน

(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (benchmark) ใด ?
1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกัน
ความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มกราคม
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกราคม 2560
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 การขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.เป็ นต้นไป 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
ท่านสามารถชาระค่าสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุน เป็ นเงิน สด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญ ชีจองซื้ อกองทุ น
เปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อ กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
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สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถสังขายคื
่
นหน่ ว ยลงทุน ได้ทุก วันท าการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่ มท าการถึงเวลา
15.00 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของประเทศ
ของกองทุ น หลั ก และวัน ท าการของประเทศที่ เกี่ย วข้อ งกั บการลงทุ น (ถ้ า มี) และวัน ท าการที่บริษัท จัด การไม่ ไ ด้ร ับ
ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวัน และ/หรือเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวัน คานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ทมี่ ถี นิ่ ฐานอยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังที่กล่า ว
มาแล้วข้างต้น
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(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัท จัด การกองทุ น รวมพิจ ารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจ ริต และสมเหตุสมผลว่ า เป็ นกรณี ที่เข้า เหตุ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุน รวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพ ย์หรือทรัพย์สิน ที่ล งทุน ไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ู้ถอื หน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อ นกาหนดการชาระเงิน ค่ าขายคืน หน่ ว ยลงทุ น และจัดท ารายงานที่แสดงเหตุ ผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
ตามข้ อ (2) ให้ สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลั น โดยบริษั ท จัด การอาจมอบหมายให้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถอื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุ นรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนั น้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ง
คาสังขายคื
่
นก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่ วย
ลงทุน)
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้สนใจลงทุ นสามารถสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นได้ทุ กวันท าการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.00 น.(ตามวัน/เวลารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน)
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 2 แนบท้าย
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ได้ภายใน 3 วันทาการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่น ทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและ
จะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
มี บริษทั จัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ ลี ักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษทั จัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร
สามารถร้องเรียนได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับการปฏิบตั ิ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
• ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-7244000
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 1207
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
(5) การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษทั
จัดการเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
•
•
•
•
•
•
•

คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
คุณชอง ชอย วัน
คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
คุณจุมพล สายมาลา

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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(2) รายชื่อผู้บริหาร
•
•
•
•
•

คุณจุมพล สายมาลา
คุณแบรนดา ชู
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

•
•
•
•
•
•
•

คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์
คุณวนิดา ดวงพัตรา
คุณรัฐภูมิ บัวสาลี
คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ
คุณวริษฐ์ โกบุตร
คุณจิรฐั ยา แซ่หลี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 79,217,565,206.29 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณธนา เชนะกุล, CFA
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ ์

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม 2565)
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2565)

(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
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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
• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547
• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 – 2557

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. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ

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

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
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• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด

• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
รายละเอียดเพิม่ เติม:
บริษทั เอส พีออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
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หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่า ด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ 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 อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าที่ปรึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ -ต่างประเทศ
o ค่าใช้จ่ายอื่น

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
1 ก.พ. 2564
1 ก.พ. 2563
1 ก.พ. 2562
อัตราตามที่ระบุไว้
- 31 ม.ค. 2565
- 31 ม.ค. 2564
- 31 ม.ค. 2563
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
ไม่เกินร้อยละ 5.35

1.958

1.9543

1.9581

ไม่เกินร้อยละ 1.61

1.605

1.6019

1.6050

ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 3.09
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

0.032
0.321
ไม่มี
0.065
ไม่มี
0.010
0.012
0.042

0.0320
0.3204
ไม่มี
0.051
ไม่มี
0.0114
0.0076
0.0305

0.0321
0.3210
ไม่มี
0.0146
ไม่มี
0.0100
0.0036
ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง

0.001

0.0015

0.0010

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

2.023

2.0053

1.9727

o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)

หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ - สกุล - ที่อยู่ การออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนใบใหม่ กรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริง
o ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินค่าขายคืน
o ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
o
o
o
o

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี

ร้อยละของมูลค่าหน่ วย
ลงทุน
ไม่เกิน 1.61
ไม่เกิน 1.07
ตามเงื่อนไขการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
1.50
ยกเว้น
ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
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• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 2.17
• Port Folio Duration : • ผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน : ร้อยละ -30.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
1,295,992.70
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ
1,200,903.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุน*2
327,654,308.83
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
2,813,915.73
หนี้สนิ อื่น
(3,741,165.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
329,223,954.85
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
*2
หน่วยลงทุนกองทุน Principal Global Infrastructure Equity Fund

% NAV
0.39
0.36
99.52
0.85
(1.14)
100.00

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
2,496,896.12
(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 จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 0.76
- ไม่มี - ไม่มี -
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ประเภท

ผูอ้ อก

ผูค้ ้า/
ผูร้ บั รอง/
ผูส้ ลักหลัง

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

1 เงินฝากธนาคาร

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด (มหาชน)

-

-

A-

1,295,926.25

1,295,992.70

2 เงินฝากธนาคารสกุลเงิน
ต่างประเทศ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) จากัด (มหาชน)

-

-

A-

1,200,903.42

1,200,903.42

*1

หมายเหตุ :

มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับ
แล้ว

ผลการดาเนิ นการย้อนหลังของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )
ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(9 ก.พ. 2559)

3 เดือน
(29 ต.ค. 64)

6 เดือน
(30 ก.ค. 64)

1 ปี
(29 ม.ค. 64)

3 ปี
(25 ม.ค. 62)

5 ปี
(27 ม.ค. 60)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
ตัวชี้วดั (Benchmark)

15.2038*

14.7705

14.6358

12.5400

12.5588

11.2964

7.26%

2.93%

3.88%

21.12%

6.23%

6.43%

8.59%

1.45%

4.86%

23.74%

11.21%

7.96%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกัน
ความเสีย่ งอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85
2) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
* NAV ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
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ภาคผนวก 1
ชื่อกองทุน
ประเภท
อายุโครงการ
วันจัดตัง้ กองทุน
จดทะเบียนประเทศ
สกุลเงินของกองทุน
วันทาการซื้อขาย
บริษทั จัดการ
Trustee
นโยบายการลงทุน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (USD Hedge)
กองทุนรวมตราสารทุน
ไม่กาหนด
27 กุมภาพันธ์ 2555
ประเทศไอร์แลนด์
USD
ทุกวันทาการของธนาคารในไอร์แลนด์ หรือตามทีผ่ จู้ ดั การกองทุนและผูด้ ูแล ผลประโยชน์ตกลง
Lazard Asset Management Limited
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเ่ ทียบเท่าตราสารทุน (หุน้ สามัญ, หุ้น
บุริมสิทธิ ์ และ Depository Receipts) ของธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานทัวโลกที
่
่ Listed หรือ Traded ใน
regulated markets นอกจากนี้ เพื่อทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อื่น ซึ่งรวมถึง
ETF เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับนโยบายการลงทุ นของกองทุ น สัด ส่ว นการลงทุ น ทัง้ หมดของกองทุ นใน
โครงการจัดการลงทุนจะต้องไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
นอกจากนี้ กองทุ นอาจลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ ที่แ ปลงสภาพได้ และในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ปิ ด ที่มี
ขอบเขตการลงทุ นที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน
อาจมีการลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (กลุ่มประเทศเกิดใหม่ทอี่ ยู่ในดัชนี MSCI Emerging Markets)
มากกว่า 20% ของมูล ค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ ในกรณี ที่ต ลาดการลงทุ นมีโอกาสที่เอื้อต่ อการลงทุน และมี
ขอบเขตการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน อีกทัง้ สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
จดทะเบียน หรือหลักทรัพย์ทมี่ ีการซื้อขายผ่านตลาดหุ้นรัสเซีย จะต้องไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุท ธิ ตลอดทุ ก ช่วงการลงทุ น และจากั ดเฉพาะหลัก ทรัพ ย์ ที่จ ดทะเบีย น หรือซื้อขายผ่ าน Moscow
Exchange เท่านัน้
แม้ว่ากองทุนได้ลงทุนนโยบายการลงทุนดังทีก่ ล่าวในเบื้องต้นแล้ว ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถเพิ่มความ
ยืดหยุ่นแก่กองทุน โดยการจัดสรรการลงทุนเข้าถือครองเงินสดในบางสถานการณ์ หรือเข้าลงทุ นใน
หลัก ทรัพย์ ที่มีสภาพคล่องเทียบเคียงกับเงินสด อาทิ ตราสารหนี้ระยะสัน้ (ตราสารหนี้ร ะยะสัน้ ที่มี
อันดับความน่ าเชื่อถือในระดับน่ าลงทุน ที่ออกโดยองค์กรต่างๆ) และตราสารตลาดเงิน (ตั ๋วเงินคลัง
ระยะสัน้ และกลาง และตั ๋วเงินคลังทีม่ ีลักษณะของผลตอบแทนคงที่ และลอยตัว, บัตรเงินฝาก, ตั ๋วแลก
เงินทีธ่ นาคารรับรอง
การจ่ายเงินปั นผล
: มี
Management Fee
: 0.85% ต่อปี
ตัวชี้วดั (benchmark) : MSCI World Core Infrastructure
รายละเอียดของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus)
ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ Website: http://www.lszardassetmanagement.co.uk
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังกองทุนหลัก Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund:

ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทีม่ าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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ภาคผนวก 2
1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
1.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้ อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุ น
และบริษทั จัดการจะจัดให้มีหนั งสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อ
หน่ วยลงทุน ที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญ ชีก องทุ น รวม) ค าสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น ได้ที่ที่ท าการทุ กแห่ งของบริษัท จัด การ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
สาหรับผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้ว น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนาม
ของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
1.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจสามารถ
สังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุน ในช่ วงการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ นครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน มาจากกองทุ นรวม
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ผูส้ งซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการ
สุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษทั จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ในกรณีทสี่ ามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
ราคาสั ่งซื้อกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิ้นวันทาการที่ได้รบั เงินจากกองทุนต้ น
ทาง เป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะสับเปลี่ยนเข้า
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวันทา
การขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสังซื
่ ้อ หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี)
ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัทจัดการอาจดาเนินการให้
มีการหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อม
ชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ (เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากซึ่ง
บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน) คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดทีบ่ ริษัท
จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อ
รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุ นผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้”ี
(2) กรณีซ้ือหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิลเพื่อจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้”ี
(3) บัญ ชีอ่ืน ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงิน ค่าจองซื้อ หน่ วยลงทุ นของกองทุน โดยบริษัท จัดการจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้ก ารชาระค่าซื้อหน่ ว ยลงทุน ที่ไม่ใช่ก ารชาระด้วยเงิน สด บริษัทจัด การจะต้องสามารถเรียกเก็บเงิน ค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่ว ยลงทุนทีม่ บี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด และหลักฐานการ
ชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริ ษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ร ับคาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้
สังซื
่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผสู้ ัง่ ซื้อหน่วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผูส้ นใจสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนสามารถนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
มาชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้”ี ซึ่งเป็ นกองทุนเปิ ด
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
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ปลายทาง ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
สับเปลี่ยนได้ถงึ วันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หากวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษทั จัดการ
จะถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่ า
ซื้อหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ว ยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผู้
ถือหน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ น
อย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขาย
หน่วยลงทุนให้กบั ผู้สงซื
ั ่ ้อนัน้ และกรณีทเี่ ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนให้กับ
ผู้สงซื
ั ่ ้ อภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ด การเสนอขายหน่ วยลงทุ น ครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัท จัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 ในกรณี ที่บริษัท จัดการพิจารณาเห็นว่า คาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ นโดยรวม
หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิท ธิที่ จ ะไม่ ด าเนิ น การตามค าสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น นั น้ ๆ โดยไม่ จาเป็ น ต้ อ งแจ้งผู้สงั ่ ซื้อ ก่ อนการ
ดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1. ในกรณี ที่จานวนเงินที่ระบุ ในคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ นของผู้สงซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ นที่บริษัท
จัดการสามารถเรีย กเก็บได้จริง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ต ามจานวนเงินที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุน ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณา
ตามวันทีส่ งซื
ั ่ ้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
3. ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัด การบริษทั จัดการ
จะจัดสรรหน่ วยลงทุนตามจานวนที่สงซื
ั ่ ้อ ที่ได้ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุ น โดยพิจารณาตามวันที่ได้รบั
ใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อที่สมบูรณ์แ ละบริษัทจัดการได้รบั ชาระเงินค่า
ซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วย
ลงทุน ที่จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้แก่ ผู้สงซื
ั ่ ้ อ โดยใช้
หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่
มีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม
สัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษทั จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดย
ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
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4. บริษัทจัดจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้
การอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณีทมี่ กี ารจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึง่ ในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(3) ในกรณีทมี่ เี หตุอนั จาเป็ นและสมควร ทาให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุนและวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2 บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการยกเลิก การจัด ตัง้ กองทุ น รวมที่อ ยู่ ร ะหว่ า ง หรือ หลังจากการเสนอขาย
หน่ ว ยลงทุ น ครัง้ แรกได้ โดยบริษั ท จัด การจะรายงานให้ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึ งการ
ยุ ติ ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น ภายใน 7 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ยุ ติ ก ารขายหน่ ว ยลงทุ น นั ้น และให้ ก ารอนุ ม ัติ จ ัด ตั ้ง
กองทุนสิ้นสุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การจะคื น เงิน ค่ า จองซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น และผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น จากเงิ น ที่ ไ ด้ ร ับ
จากการจ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ผู้ จ องซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ภายในหนึ่ งเดือ นนั บ แต่ ว ัน สิ้น สุ ด ระยะเวลา
การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น นั น้ ตามสัด ส่ ว นของเงิน ค่ า จองซื้อ หน่ ว ยลงทุ น หากบริษั ท จัด การไม่ สามารถ
คื น เงิ น และผลประโยชน์ ภ ายในก าหนดเวลานั ้น ได้ อั น เนื่ อ งจากความผิ ด พลาดของบริ ษั ทจัด การเอง
บริษั ท จัด การจะช าระดอกเบี้ ย ในอั ต ราไม่ ต่ า กว่ า ร้อ ยละเจ็ ด ครึ่งต่ อ ปี นั บ แต่ ว ัน ที่ ค รบก าหนดเวลานั ้น
จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อ ประโยชน์ ในการค านวณมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ที่ ข ายได้แ ล้ ว ตามวรรคหนึ่ ง ให้ใ ช้ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต รา
ไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การคืน เงิน ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ตามรายละเอีย ดข้า งต้ น เว้น แต่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.3 ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ได้
รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทสี่ มควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถ
คืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ ตาม
รายละเอีย ดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม หรือกรณี อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ
ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจ ารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัท จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนแทน
บริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
กรณีผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
ไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
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ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มกี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้ อหน่วย
ลงทุนแล้ ว หากข้อมู ลทางโทรสารและตัวจริงไม่ต รงกัน หรือบริษัท จัดการไม่ ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ ว่าด้วยเหตุ ใด
บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั
ทางโทรสาร
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 30 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจาก
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูล สาคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับค า
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผทู้ สี่ นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
2.1.2 สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียด
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้ว น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคล
• ตัวอย่างลายมือชื่อผูม
้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
• สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบ
ิ ุคคล 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
•

วิธกี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
หรือ
3. วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
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วันเวลาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์
ไทย ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกาหนดวันเริม่ ทาการขายหน่ วยลงทุนภายใน
30 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ น วันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทา
การของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
บริษทั จัดการจะประกาศวันทีเ่ ป็ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่
บริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั
จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ภายในวันทาการถัดจากวัน
ทาการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
การส่งคาสังซื
่ ้อและชาระค่าซื้อหน่ 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 ริษทั จัดการเปิ ดไว้
เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้ าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อ
บัญชี “บัญชีซ้อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้”ี
(2) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุน
เปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้”ี
(3) บัญ ชีอ่ืน ใดที่บริษัท จัด การเปิ ด ไว้เพื่อ รับเงิน ค่ าซื้อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น โดยบริษั ท จัด การจะระบุ
รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่า เป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทีม่ ีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่ ว ยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ส่ง
โทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการยอมรับ ไปยังบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อ บริษัท จัด การหรือ ผู้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซื้อ คื น ได้รบั ค าสัง่ ซื้อ และได้ร ับชาระเงิน ค่ าซื้อหน่ ว ย
ลงทุ น จากผู้สงั ่ ซื้อ เรีย บร้อ ยแล้ ว บริษั ท จัด การหรือผู้ สนั บ สนุ น การขายหรือ รั บซื้อ คืน จะมอบสาเนาค า
สังซื
่ ้อให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
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2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสัง่ ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ผู้ สงซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้สัง่ ซื้อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร เช็คหรือ ดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุนนัน้ และ
จะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนแก่ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือ
ดราฟต์นั น้ คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้บริษัทจัด การอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
ดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทีม่ ีมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3 ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบั ชาระ
เงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณี ทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุ นของกองทุนเกินกว่า
จานวนหน่ วยลงทุน ที่จดทะเบียนไว้ต่อ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัด การจะจัดสรรหน่ วยลงทุ น
ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัท
จัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัด ส่วนจานวนหน่ วยลงทุน ที่สงซื
ั ่ ้อและที่สามารถจัดสรรได้ให้แ ก่ ผู้สงซื
ั ่ ้อ (Pro
Rata)
2.4.2 ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวัน ทาการขายที่บริ ษัท จัดการท ารายการ บริษัทจัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3 บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนจะเพิม่ จานวนหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่ วยลงทุนของคาสังซื
่ ้อนัน้ ๆ เว้นแต่บริษัท
จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมู ลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. บริษัท จัด การจะเพิ่ม จานวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ได้รบั การจัด สรรแล้ วให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ตามวรรค 1
ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4 ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือ
ทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัด การหรือกองทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการ
ดาเนินการ
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ก ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนมีผ ลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุ นเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ที่เป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืน เงิน ค่าซื้อ หน่ วยลงทุน ส่ วนที่ไม่ได้รบั การจัด สรรแต่ บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
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วิธกี ารจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
บริษัท จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้ าบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้ อ หรือชาระเป็ น เช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผู้สั ง่ ซื้อส่ งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ ัง่ ซื้อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรี ายละเอียด
ระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่ืนใดทีบ่ ริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษทั จัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน
แทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ
สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้ อ หน่ วยลงทุ น แบบ อั ต โนมั ติ (Automatic Investment Plan) เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ นสามารถ
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ ว ยลงทุ น ผ่ านการบริก ารธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้แก่ การบริ ก ารธุร กรรมที่ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic
teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
ทัง้ นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ย นแปลงระยะเวลาทาการขายหน่ วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าว ล่ วงหน้า 30 วัน ก่ อนวัน เปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุก แห่ งของบริษัท จัด การและ ณ สถานที่ติด ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่ าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3 วัน นับ
แต่วนั ที่มกี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อ ทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลที่
ได้รบั ทางโทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใด ๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ไว้ในรายละเอียดโครงการ
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7.

บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จะหยุด รับ ค าสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ชัว่ คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ตามที่บริษัท จัดการ
เห็นสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัท จัดการจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยบริษทั จัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดาเนินการที่ทที่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีทเี่ กิดจากปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้
หรือกรณีจาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันที
8. ในกรณี ที่บริษัท จัด การกองทุ น รวมจ าเป็ น ต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือ รับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุน ให้
แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ นการชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
วัน หรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สานั กงานก าหนดซึ่งส่ งผลกระทบต่ อการซื้อขายทรัพ ย์สิน ที่
กองทุนรวมไปลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ ีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่า
บริษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
3. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วนาไปชาระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง
บริษทั จัดการกาหนดให้ผลู้ งทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การบริหารของบริษทั
จัดการมายังกองทุนนี้ได้ (กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษทั จัดการกาหนด
3.1 วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
1) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อ
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุ นรวมอื่นภายใต้ก ารจัด การของบริษัทจัด การ มายัง
กองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคย
เปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
(ถ้ ามี) ได้ที่ที่ท าการทุ กแห่ งของบริษัท จัด การ และผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต และสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียด
ในค าสังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุ นหรือ คาสังสั
่ บเปลี่ย นหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท จัด การก าหนด (ถ้า มี) พร้อม
เอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อ กาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียด
ในใบค าขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อ มแนบเอกสารหลัก ฐานประกอบการขอเปิ ดบัญ ชีกองทุนรวมโดย
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้ นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
สามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทบี่ ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืน และบริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด เมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่าง
อื่นได้
3.2 วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
1) ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น มาจากกองทุ น อื่น ภายใต้ ก ารบริห ารของบริษัท จัด การในช่ ว ง
ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยต้องเป็ นไปตามวัน เวลาในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หรือหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้
เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
2) ภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นได้ทุก วันทาการ ระหว่าง
เวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
บริษัท จัดการก าหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เป็ นวันท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ไทย และวันท าการของ
ประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุ น (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษทั จัดการไม่ได้
รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็น สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า โดยประกาศ ณ สานั ก งานของบริษัท จัด การ และ/หรื อ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุ กวันทาการ ระหว่างเวลา
เริม่ ทาการถึง 15.00 น.
บริษัท จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นเป็ นวัน ทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวัน ทาการของ
ประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้
รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าว ตามทีบ่ ริษทั จัดการ
เห็ น สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ว งหน้ า โดยประกาศ ณ สานั ก งานของบริษั ท จัด การ และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
3.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่คานวณได้ภายในวันทาการถัดจากวัน
ทาการทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษัทจัดการ
ได้ร ับชาระเงิน ค่ าซื้อหน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ นต้ น ทาง และได้ทารายการสับเปลี่ย นแล้ว บวกด้ว ยค่า ธรรมเนี ย มการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ภายในวันทาการ ถัด
จากวันทาการที่บริษัทจัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี ) ที่สมบูรณ์ และได้ทา
รายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณีที่กองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผูถ้ ือหน่ ว ยลงทุนสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยมีจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทา
ให้หน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ั น้ ต่ า (ถ้ามี) บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว บริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ย นแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริษัทจัดการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น และแจ้งให้สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปฏิ เ สธการท ารายการสั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น หากไม่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทา
การทุกแห่งของบริษัทจัด การและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic
teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มลี ักษณะเดียวกัน ทัง้ นี้
การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่ าว ล่ ว งหน้ า 30 วัน ก่ อ นวัน เปลี่ย นแปลง ที่ ที่ ท าการทุ ก แห่ งของบริษั ท จัด การและ ณ สถานที่ติ ดต่ อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ” และ “การ
หยุ ดรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น ” หรือกรณี อ่ืนใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิท ธิในการขายหรือ รับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุ นไว้ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิ จารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน
หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยน
ก่อนการดาเนินการ
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ภาคผนวก 3
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการก.ล.ต หรือสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 1
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์ทคี่ 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 อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า 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 จานวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
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1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
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 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.
3.
4.
5.
6.

ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิติบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Reverse Repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
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2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา Reverse Repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี Credit Rating
อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วที่ถงึ
กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น Issuer Rating ต้องเป็ น Credit Rating
ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
2.5 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ขี อ้ มูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit
Rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ขี อ้ มูลราคาทีน่ ่ าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit Rating
ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Thai Bond Market Association) หรือ
TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน Reverse Repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยมื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ
ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตามวิธกี าร
ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + Discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุนชาระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม
Reverse Repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate))
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4.4.2 ในกรณีทมี่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน (1) บริษทั จัดการต้องเรียกให้
คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิในเงิ
์ น หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ในการทา Reverse Repo ให้แก่
กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื และทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี าร
ดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้น
แต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5%
ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดย
พิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษทั จัดการจะไม่ดาเนินการตามข้อ
4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ทกี่ องทุนพึงได้รบั จาก Reverse Repo จนถึงวันทีม่ กี ารคานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมีอยู่กบั
คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก
หลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื หรือทรัพย์สนิ ทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก Reverse Repo
รายการอื่นได้
4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทคี่ ู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการ
ในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผูย้ ืมต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 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
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกัน
ดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
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3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน. หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น Issue 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 อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยูใ่ นดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ องทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอี ่นื ซึ่งจะมีผลให้ บลจ.
สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรื
์
อขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพ ย์ 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 บริษทั เงินทุน หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออก
ตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึง่ อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issue Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น Issue Rating
ต้องเป็ น Credit Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี Guarantor Rating อยู่ในอันดับ Investment Grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 Reverse Repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์
และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่า ง
ดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
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1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price)
หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying
ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้ือขายในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized
Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง 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 1.5 – 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่าง ๆ ที่
นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้
underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ 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 โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
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) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้
โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
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3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษทั ทัง้ นี้ หากปรากฏว่ า
สถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มีมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

4.

5.

6.

7.

3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่า งดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใด
สินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี าร
คานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจ
ต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการ 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 นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและ
แจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
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 ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังนี้
(7.2.1) Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ตาม Obligation ของผูผ้ ูกพันตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะ
ผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด Credit
Event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่เกิด credit event
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า Obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single
Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมี
หน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to
Default Swap) หรือเมื่อเกิด Credit Event ขึน้ กับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation
ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด Credit
Event ขึน้ กับ Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
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(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์อ้างอิงที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระ
ผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ ้า งอิงกับอัตราดอกเบี้ย ตามทีจ่ ะตกลงกัน และ
ส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้า งอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอน
ผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบั 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) มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น
(7.3.2) ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้ รือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Credit Derivatives
นัน้ อ้างอิงเสื่อมเสียไป
(7.3.3) ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่ สญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีทเี่ ป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS
ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้อง
ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่ าทีจ่ ะลงทุน
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ใน
กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต..หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ค วามเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภท
หรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตรา
สารหรือสัญ ญาดังกล่า วต้ องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญ ญาในประเทศที่มีห น่ ว ยงานก ากับดูแ ลด้านหลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม่ ีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของ
บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมีคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผูล้ 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.
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2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า 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 จานวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS ในต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภ ายใต้ การกากับดูแลของหน่ วยงานต่า งประเทศ ที่กากับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิก สามัญของ IOSCO หรือ
เป็ นหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศที่มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดซื้ อ ขายหลั ก ทรัพ ย์
ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.1.2.2 CIS operator ของกองทุ นดังกล่าวอยู่ภายใต้ก ารกากับดูแลของหน่ วยงานกากับดูแล ที่
เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
สาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน อย่างเพียงพอ
ทัง้ นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
1.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุน ของ MF ในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุ นดังกล่าวต้องมีก าร
จากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมี
นโยบายการลงทุ นดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุน ในหน่ วยของกองทุน CIS ต่ างประเทศซึ่งเป็ นกองทุ น
รวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพ ย์สิน เมื่อใช้วิธีคานวณตามสัด ส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ น ไปตาม
หลัก เกณฑ์ single entity limit ของ MF นั น้ ทัง้ นี้ หลัก เกณฑ์ ด ั งกล่ า วไม่ ใช้กั บกรณี
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพ ย์สิน เมื่อ ใช้วิธีคานวณตามสัด ส่ว น (pro rata) แล้วได้ผลเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้
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ในกรณีก องทุ น CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ น
ประเภทและชนิด เดียวกับที่ MF สามารถลงทุน ได้ และเมื่อน าทรัพ ย์สินที่ไม่สามารถลงทุน ได้มา
คานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว
1.1.5 ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมฟี ดเดอร์ ไ ปลงทุ น ในหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศ กองทุ น CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ น
กรณี ที่มีค วามจ าเป็ น และเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ ถือหน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็น ชอบจาก
สานั ก งาน โดยก่ อ นการลงทุ น บลจ. ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล เหตุ ผ ลความจ าเป็ นและ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากต่างประเทศของผูร้ บั ฝาก
ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 2
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้า งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot
price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ
Underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลาย
ด้วย
2 เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ ้ือขายในศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized Exchange)
2.2.2 กรณีเป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซ้อื ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ใน
ต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิติบุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็
ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (Cover Rule)
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บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้อง
ชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การลงทุนใน
Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรม
ภายในวันทาการถัดไป
5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและ
แจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
ส่วนที่ 5: ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
กรณีที่เป็ นการลงทุน เพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ทัว่ ไป กองทุ นรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่ อยหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ.
ลงทุนในหน่ วย private equity ที่มคี ุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับ ตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดย
ต้องไม่มขี ้อกาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทสี่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (Single Entity Limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาล
เป็ นประกัน
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ Credit Rating แบบ National Scale ซึ่ง
ประเทศนัน้ ต้องมี Sovereign rating อยู่ในระดับที่
Investment grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย 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
่
รายละเอียดตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ ≤ 397 วัน นับแต่
วันทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย
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 ในกรณี ที่เป็ น ตราสารที่มีกาหนดวัน ชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่ วนั ที่
ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ อู้ อกตราสารอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซ้อื
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนหุน้ ออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนั ้น ในต่ า งประเทศ หรื อ ผู้อ อกจัด ตั ง้ ขึ้น ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี

อัตราส่วน (% ของ NAV)
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ใน Benchmark + 5%

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
Benchmark + 5%
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ข้อ

6.5
6.6

6.7

6.8

ประเภททรัพย์สิน
เป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัท จดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้อง บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคล ตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นั บ
แต่ ว ั น ที่ ลงทุ น ต้ อ งขึ้ น ท ะเบี ย นห รื อ อยู่ ใ นระบ บของ
regulated market
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants) ทีม่ ี Issuer
Rating อยู่ในระดับ Investment grade
ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment
Grade
6.6.1 Reverse Repo
6.6.2 OTC Derivatives
หน่วย Infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบี ย นซื้ อ ขายหรื อ อยู่ ใ นระหว่ า ง IPO เพื่ อ การจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ทั ่ว ไป ข อ ง SET ห รื อ ข อ งต ล าด ซื้ อ ข าย ห ลั ก ท รั พ ย์
ต่ า งประเทศ(แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง หน่ ว ยดัง กล่ า วที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ด าเนิ น การแก้ ไ ขเหตุ ที่ อ าจท าให้ มี ก าร เพิ ก ถอนหน่ ว ย
ดังกล่า วออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก.ล.ต. กาหนด
หน่วย private equity ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่ วย private equity ทีอ่ ยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี

อัตราส่วน (% ของ NAV)
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้
ลงทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจ
ทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะการกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด และมี
ลักษณะตามข้อ 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (Group Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
Benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้น
แต่เป็ น MF ทีม่ อี ายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุกองทุน คงเหลือ
≤ 6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ีอายุโครงการ ≥
1 ปี
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ข้อ
2

3
4
5
6.

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อ นไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มีก าร
รับโอนสิท ธิเรีย กร้องในตราสารได้ตามวิธีก ารที่ กฎหมายก าหนด
หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้ก่งึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
หน่วย Property
Reverse Repo
Securities Lending
total SIP ซึ่งได้แก่
6.1 ทรัพ ย์สิน ตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัต ราส่วนการลงทุ นที่คานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lII ทีม่ อี นั ดับความน่า
เชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (non-investment grade / unrated)

ไม่เกิน 15 %
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ product
limit
ข้อ
7

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

Derivatives ดังนี้
7.1 Hedging Limit : การ
เข้าทาธุรกรรม
Derivatives ทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพื่อการ
ลดความเสีย่ ง
7.2 Non-Hedging Limit :
การเข้าทาธุรกรรม
Derivatives ทีม่ ใิ ช่เพื่อ
การลดความเสีย่ ง

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่

Global Exposure Limit
7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ
NAV
7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี
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หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ี
กลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน (exotic derivatives)
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (Concentration Limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมีจานวนหุ้นของบริษัท
รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตรา
สาร Basel III ของผูอ้ อกรายใดราย
หนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้ อกตรา
สารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารมี ห นี้ สิน ทางการเงิน ที่ อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่า
หนี้สิน ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมู ลค่าหนี้ สิ นทางการเงิน ตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มกี ารเผยแพร่
เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีที่ผอู้ อกตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผย
ในงบการเงิ น ส าหรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ล่ า สุ ด รวมถึ ง กรณี ยัง ไม่ ค รบ
กาหนดการจัดท างบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้
เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่กองทุ น ลงทุ น ในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสารที่อ อกใหม่แ ละมี
credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่
กรณี ที่ผู้อ อกตราสารได้มีก ารยื่น แบบ filing ในลักษณะเป็ น โครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับ
กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย CIS ทั ้ง หมดของ MF หรื อ กองทุ น CIS
ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

4

หน่วย Infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

5

หน่วย Property ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

6

หน่วย private equity

อัตราส่วน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Infra ทัง้ หมดของกองทุน Infra ทีอ่ อก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย Infra ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย Property ทัง้ หมดของกองทุน Property ที่
ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย Property ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity ทัง้ หมดของกองทุน private equity

“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง
การลงทุนของกองทุน”
หมายเหตุ: หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ ูอ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International FinancialReporting Standards
(IFRS) หรือ United States GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีก ารลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้
ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดท ารายงานโดยระบุ รายละเอียดเกี่ย วกับชื่อ จานวน อัต ราส่วนการลงทุน และวัน ที่ท รัพย์ สินขาดคุ ณ สมบัติ และจัด ส่งต่ อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับ
แต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษัท จัดการสามารถจาหน่ ายทรัพ ย์สินที่ขาดคุ ณ สมบัติ หรือทรัพ ย์สินที่ ขาดคุ ณ สมบัติมีคุ ณ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีและให้จดั ส่ง
รายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพ ย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัด ทารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึง่ พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน
ทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตาม อัตราส่วน
การลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
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(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุ นจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดเว้น
แต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 5
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 6 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วัน นั บแต่ ว ัน สิ้น รอบระยะเวลาบัญ ชี ในกรณี ที่ไม่ เป็ น ไปตามอัต ราส่ ว นการลงทุ น ที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ สาหรับการลงทุ นในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่
3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นได้ และจัดส่ง
รายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด ส่งรายงานต่อ
สานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุ น
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังนีด้ ว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณี จาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผัน
จากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ เป็ นหุ้นของ
บริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึงหรือ
ข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
ความในข้อ 2 มิให้นามาใช้กับกองทุน รวมฟี ดเดอร์ ในส่ วนที่เป็ นการลงทุนในหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมหรือหน่ วยของกองทุ น
ต่างประเทศที่ไม่เป็ น ไปตามอัตราส่วนการลงทุ นที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุ น (concentration limit) โดยให้
ดาเนินการตามทีก่ าหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
3. ในกรณี ก องทุ น รวมฟี ด เดอร์ ที่ไ ด้ร ับอนุ ม ัติให้จ ดั ตัง้ ก่ อนวัน ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัท จัด การกองทุ น รวมด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ห้า มมิให้แก้ ไขเพิ่ม เติม โครงการเพื่อขยายวงเงิน สาหรับ การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมฟี ด เดอร์ด ังกล่า วที่ ได้จ ด
ทะเบียนไว้กับสานักงานแล้ ว จนกว่าการลงทุน ในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
(3) ในกรณีที่มกี ารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศที่มผี ู้รบั ผิดชอบการบริหารจัดการกองทุน
ดังกล่าวเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดจากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนในลักษณะที่ซ้าซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการ
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กองทุนรวมแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและ
ความจาเป็ นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที่อตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามทีก่ าหนดแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัดส่งรายงานต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีอ่ ตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามทีก่ าหนดนัน้ ”
4. ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ หลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
หากปรากฏว่ามีก ารลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุน ต่างประเทศไม่ เป็ น ไปตามอัตราส่วนการลงทุน ที่
คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) ดาเนินการตามข้อ 3 (1)
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัท จัดการกองทุ นรวมสามารถแก้ ไขอัต ราส่วนการลงทุน ได้ ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัท จัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพ ย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด และให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท า
รายงานตามข้อ 4(3) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
และผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 4 (2)
5. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณีดงั ต่อไปนี้
จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มอี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กี่ยวข้อง แต่ทงั ้ นี้
บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 5 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
6. ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ น ประโยชน์ต่ อผู้ลงทุ น ให้บริษัท
จัดการสามารถใช้ดุ ลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่ าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่ ้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผู้ถอื หน่วยลงทุน บริษัท
จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
1.2 ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
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2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดการดาเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั จัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ น
กองทุน รวม หรือในช่วงระยะเวลาที่ก องทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุน ทาการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นีย้ งั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผลู้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยลง ทุนเดิมใน
การทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผู้ถอื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอื หน่วย ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการ ลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บังคับ บริษทั จัดการต้อง ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
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ภาคผนวก 4
ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2565)
(TH, US, UK, IRL, AUS)
วันที่ 3 มกราคม
วันที่ 17 มกราคม
วันที่ 26 มกราคม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์
วันที่ 17 มีนาคม
วันที่ 18 มีนาคม
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 18 เมษายน
วันที่ 25 เมษายน
วันที่ 2 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 16 พฤษภาคม
วันที่ 30 พฤษภาคม
วันที่ 2 มิถุนายน
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 6 มิถุนายน
วันที่ 13 มิถุนายน
วันที่ 20 มิถุนายน
วันที่ 4 กรกฎาคม
วันที่ 13 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 29 กรกฎาคม
วันที่ 1 สิงหาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 29 สิงหาคม
วันที่ 5 กันยายน
วันที่ 3 ตุลาคม

วันหยุดชดเชยวันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ และ
ออสเตรเลีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศออสเตรเลีย
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไอร์แลนด์ และ
ออสเตรเลีย
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย
วันหยุดทาการของประเทศออสเตรเลีย
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ, วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ และไอร์แลนด์
วันฉัตรมงคล
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ,
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศออสเตรเลีย
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศออสเตรเลีย
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้
(ประจาปี 2565)
(TH, US, UK, IRL, AUS)
-ต่อวันที่ 10 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 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
วันที่ 28 ธันวาคม
วันที่ 30 ธันวาคม

วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดพิเศษ (เพิม่ เติม)
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ และไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย
วันหยุดทาการของประเทศไอร์แลนด์
วันหยุดทาการของประเทศอังกฤษ และไอร์แลนด์
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➢ กองทุน เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้ เป็ นนิ ติ บุคคลแยกต่ างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลัก ทรัพ ย์
จัดการกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์
อิ ควิ ตี้ ทัง้ นี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล โกลบอล อิ นฟราสตรัคเจอร์ อิ ควิ ตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือ
ผลการดาเนิ นงานของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
➢ ผู้ล งทุน ควรลงทุน ในกองทุ นรวมนี้ เมื่ อมี ความเข้ าใจในความเสี่ ยงของสัญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า และผู้ล งทุ น ควรพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
➢ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
➢ บริ ษัทจัดการอาจลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ห รือทรัพย์สินอื่ นเพื่อ บริ ษัทจัดการเช่ นเดียวกัน กับที่ บริ ษัทจัดการลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริ ษทั จัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ที่บริ ษัทจัดการ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคม
บริษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริษทั จัดการจะสามารถกากับและดูแล
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริ ษัทจัดการหรือโดย
ผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษทั จัดการ www. principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริ ษัท
จัดการ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน
➢ การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16
ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
➢ บริษทั จัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ย วข้องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของ
กฎหมายหรือตามที่ หน่ วยงานที่ มีอานาจก าหนด ทั ง้ ก่ อน และหรือภายหลังการลงทุ นในกองทุ นไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ
หรือการตี ความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน มี
หน้ าที่ ต้ องท าความรู้จกั ตัว ตนของลูก ค้ า (Know Your Client: KYC) และการพิ สูจ น์ ท ราบลูก ค้า (Client Due Diligence : CDD)โดย
ผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุ น หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้ า
(KYC) และการพิ สูจ น์ ท ราบลูก ค้า (CDD) ให้ บ ริ ษัทจัดการและหรือผู้สนั บ สนุ น การขายและรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิ บตั ิ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
จาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุม ทัง้ การเปิ ดบัญชี เพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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