หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล มุ่งรักษำเงิ นต้นเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
Principal LIFE Protected Retirement Mutual Fund (PRINCIPAL PRMF)
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กองทุนรวมมุ่งรักษำเงินต้นเป็ นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่จดั นโยบำยกำรลงทุนเพื่อให้เงินต้นของผู้ถือหน่ วยลงทุน
มีควำมเสี่ยงตำ่ โดยกองทุนรวมดังกล่ำว มิได้รบั ประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจำกกำรลงทุนแต่อย่ำงใด
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีที่ระบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่ำวด้วย หำกไม่ปฏิ บตั ิ ตำม
เงื่อนไขกำรลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษี
ผู้ลงทุนไม่สำมำรถนำหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพไปจำหน่ ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็ นประกัน
กำรลงทุนในหน่ วยลงทุนมิ ใช่กำรฝำกเงิ น และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล มุ่งรักษำ
เงิ น ต้น เพื่ อกำรเลี้ย งชี พ เมื่อเห็ นว่ำกำรลงทุน ในกองทุน รวมนี้ เหมำะสมกับวัตถุป ระสงค์ กำรลงทุ นของผู้ลงทุ น และผู้ลงทุ น
ยอมรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบั ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่สำนักงำนคระกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถ
ขำยคืนหน่ วยลงทุนได้ตำมที่มีคำสั ่งไว้
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิ งในอนำคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้สอบถำมผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รองถึงควำม
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดำเนิ นกำรตำมคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อ หรือสั ่งสับเปลี่ยนของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ ทำให้บริ ษทั จัดกำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรมีควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี หรือ
ควำมเสี่ย งอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ กฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอื่ น ทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลควำมเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนตัดสิ นใจลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ 17 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2565

ระดับควำม
เสี่ยงที่ลงทุน

ลักษณะสำคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
Principal Protected Retirement Mutual Fund, (PRINCIPAL PRMF)
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ประเภทโครงกำร

กองทุนรวมตราสารหนี้ประเภทมุ่งรักษาเงินต้น, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบำยกำรลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ที่เป็ นตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอนั ดับ
กองทุ น มีน โยบายมุ่ งรัก ษาเงิน ต้น ลงทุ น เริ่ม แรกของผู้ถือหน่ วยลงทุน เฉพาะผู้ถือ หน่ วยลงทุ นที่ซ้ือขาย
หน่ วยลงทุนตามวันเวลาซื้อขายที่บริษทั จัดการกาหนดให้ได้รบั ความมุ่งรักษาเงินต้น และถือหน่ วยลงทุน
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด โดยมีจานวนเงินที่มุ่งรักษาเงินต้นและเงื่อนไขการ
มุ่งรักษาเงินต้นตามหัวข้อ “รายละเอียดในการมุ่งรักษาเงินต้น”
โดยในส่วนของการมุ่ งรัก ษาเงินต้น กองทุน จะลงทุน ในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้ที่เป็ นตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ หรือเงินฝากทีอ่ อกโดยสถาบัน การเงิน ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทัง้ สิ้น ทุกขณะใด ๆ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 97 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ยกเว้นในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนมีความจาเป็ นต้อง
รอการลงทุนหรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดาเนินงานของกองทุน คือ ในช่วงระยะเวลา 15 วันนับตัง้ แต่วนั
จดทะเบียนกองทรัพ ย์สินเป็ นกองทุ นรวม และหรือในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันท าการซื้อขายหน่ ว ย
ลงทุน ที่ได้รบั การมุ่งรักษาเงินต้น ภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุน ครัง้ แรกแต่ละรอบ และหรือในช่ว ง
ระยะเวลา 15 วันหลังวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั การมุ่งรักษาเงินต้นภายหลังการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรกแต่ละรอบ และหรือในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั การมุ่งรักษาเงินต้นภายหลังการ
เสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกแต่ละรอบ ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารทีเ่ ทียบเท่า
เงินสด หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี้ การกาหนดอัตราส่วนการลงทุ นเพื่อการมุ่งรัก ษาเงินต้ นน จะขึ้น อยู่กับสภาวะการลงทุ นและอัตรา
ผลตอบแทนที่กองทุน จะได้รบั ในแต่ละช่วงเวลา และต้องเป็ นไปตามอัตราส่วนทีก่ าหนดเพื่อให้เป็ นไปตาม
กลไกการมุ่งรักษา และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูล้ งทุน
นอกจากนี้ กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในหรือ มี ไ ว้ซ่ึ งตราสารหนี้ ที่ มีก ารจ่ า ยผลตอบแทนอ้ า งอิ งกั บ ตัว แปร
(Structured Note) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งซื้อ

1,000 บาท
ไม่กาหนด
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548

มูลค่ำขัน้ ตำ่ ในกำรสั ่งขำย
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้
และจัดกำรกองทุนรวม

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม วันที่ 1 ธันวาคม 2548

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

1

ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกรณีทผี่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ ทัง้ นี้ หากเป็ นพันธบัตรรัฐบาล
จะไม่มคี วามเสีย่ งประเภทนี้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สาหรับกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ มีความเสีย่ งเกี่ยวกับความสามารถในการชาระหนี้ของผู้
ออกตราสารในระดับต่า เนื่องจากกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง มีผลทาให้
ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวขึน้ ลงด้วย
แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยง
สาหรับกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ มีความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ระดับต่า เนื่องจากกองทุนจะพิจารณาลงทุนตามการคาดการณ์แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ในกรณีทคี่ าดการณ์ว่าอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโน้มการปรับตัวเพิม่ ขึ้นกองทุนจะพิจารณาเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสัน้ และในทางกลับกันถ้า
คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มการปรับตัวลดลงกองทุนจะพิจารณาเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว
คำถำม-คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่ มกี ำรกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
อย่ำงไร ?
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด ?
5,000 ล้านบาท
(3) กองทุนนี้ เหมำะสมที่จะเป็ นทำงเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ?
•

ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจต่ากว่าหุน้ ได้

•

ผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ โดยจะได้รบั เงินคืนภายในวันที่ T+2

•

ผูท้ มี่ เี งินได้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้สทิ ธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุน (สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้สุทธิ โดย
เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ กบข. หรือกองทุนรวมเพื่อการออม แล้วไม่เกิน 5 แสนบาท)

•

ผูท้ สี่ นใจลงทุนในกองทุน RMF ทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น และลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ คี ุณภาพ

•

ผูท้ ตี่ ้องการลงทุนต่อเนื่องเตรียมไว้สาหรับหลังเลิกทางานหรือเกษียณ

• ระยะเวลาการลงทุนขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของผูล้ งทุน
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
•

การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจทาให้เกิดการเสียโอกาสในการลงทุน
ของผูล้ งทุน

•

ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นของผูอ้ อกตราสาร แต่กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยง
ชีพมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่มคี ุณภาพ และมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง
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• กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่ คี วามเสีย่ งต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
• กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ทมี่ สี ภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่
ต้องการหรือในราคาทีเ่ หมาะสม
• กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นเป็ นเพียงชื่อเรียกประเภทกองทุนรวมทีจ่ ดั นโยบายการลงทุนเพื่อให้เงินต้นของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีความเสีย่ งต่า โดยกองทุนรวมดังกล่าวมิได้รบั ประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุ นแต่
อย่างใด
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทรี่ ะบุไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หาก
ไม่ปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
• ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไป
เป็ นหลักประกัน
(5) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกันมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกันอย่ำงไร
RISK SPECTRUM ของประเภทตรำสำรที่ลงทุน

(6) กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เป็ นระยะเวลำ
เท่ำใด?
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัด ส่วน (%):100.00
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นควรและเหม าะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวัน ทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วดั ค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายใน
เวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัว ชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป
โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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(7) เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะรักษำเงินต้นหรือไม่ ? อย่ำงไร ?
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนที่มงุ่ รักษาเงินต้นของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีซ่ ้อื ขายหน่วยลงทุนตามวันเวลาซื้อขายที่
บริษทั จัดการกาหนดทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยมีจานวน
เงินทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นและเงื่อนไขทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นดังนี้
รำยละเอียดในกำรมุ่งรักษำเงินต้น
1. เงื่อนไขที่มงุ่ รักษำเงินต้น
ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มุ่งรักษำเงินต้น
1.1 รอบระยะเวลาทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นรอบแรก คือ ตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม จนถึง วันที่ 24
พฤศจิกายน 2549 (ต่อไปจะเรียกว่า “รอบระยะเวลาทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นรอบแรก”)
(หากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 ตรงกับวันหยุดทาการ กาหนดให้วนั ทาการถัดไปเป็ น “วันทาการขายหรือสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่มุ่งรักษาเงินต้ น ” และจะใช้วนั ก่อนหน้า “วัน ทาการขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นที่มุ่งรักษาเงินต้น ”
แทนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ดังกล่าว)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิที่มุ่งรักษาเงินต้นเริ่มแรกตามมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย (10 บาท) คือ ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ซ้อื
หน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก และถือครองหน่ วยลงทุนต่อเนื่องจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
และมีช่อื อยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนของนายทะเบียน ณ สิ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
1.2 รอบระยะเวลาที่มุ่งรักษาเงินต้นรอบต่อ ๆ ไป (รอบละประมาณ 1 ปี ) คือ ตัง้ แต่ “วันทาการขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น” คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายนของปี ถดั ไป (ต่อไปจะเรียกว่า
“รอบระยะเวลาทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นรอบต่อ ๆ ไป”)
(หากวันที่ 25 พฤศจิกายน ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ กาหนดให้วนั ทาการถัดไปเป็ น “วันทาการขายหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น” และจะใช้วนั ก่อนหน้า “วันทาการขายหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่มุ่งรักษาเงินต้น” ของปี
ถัดไป แทนวันที่ 24 พฤศจิกายน ของปี ถดั ไป ดังกล่าว)
ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มุ่งรัก ษาเงิน ต้ น คือ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่ถือ ครองหน่ วยลงทุ น ต่ อเนื่ องตัง้ แต่ “วัน ท าการขายหรือ
สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ที่ มุ่ งรัก ษาเงิน ต้ น ” รอบนั ้น ๆ คื อ วัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน ของปี นั ้น ๆ จนถึ งวัน ที่ 24
พฤศจิกายนของปี ถัดไป และมีช่อื อยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนของนายทะเบียน ณ สิ้นวันที่ 24
พฤศจิกายน ของปี ถดั ไป โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มชี ่ืออยู่ ณ วันข้างต้น จะได้รบั การมุ่งรักษาเงินต้นเท่ากับ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ สิ้น “วันทาการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น” รอบนัน้ ๆ (คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของ
ปี นัน้ ๆ) ตามสัดส่วนจ านวนหน่ วยลงทุน ที่ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ นแต่ล ะรายถืออยู่ ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบีย นผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ 26 พฤศจิกายนหรือวันถัดจาก “วันทาการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น”
2. จำนวนเงินที่มุ่งรักษำเงินต้น
2.1 รอบระยะเวลาทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นรอบแรก
จานวนเงินทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น คือ เงินลงทุนเริม่ แรกตามมูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย (10 บาท)
2.2 รอบระยะเวลาทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นรอบต่อ ๆ ไป (รอบละประมาณ 1 ปี )
จานวนเงินทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้น “วันทาการขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงิน
ต้น” รอบนัน้ ๆ (คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของปี นัน้ ๆ) ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนแต่ละรายถือ
อยู่ ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ 26 พฤศจิกายนหรือวันถัดจาก “วันทาการขายหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มุ่งรักษาเงินต้น”
3. ระยะเวลำที่มุ่งรักษำเงินต้น
3.1 รอบระยะเวลาทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นรอบแรก
3.2 รอบระยะเวลาทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นรอบต่อ ๆ ไป (รอบละประมาณ 1 ปี )
รายละเอียดแต่ละรอบระยะเวลาตามหัวข้อ รายละเอียดในการมุ่งรักษาเงินต้น ข้อ1. เงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้น
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4. กลไกในกำรมุ่งรักษำเงินต้น
กลไกกำรมุ่งรักษำเงินต้น
อัตรำ
ผลตอบแทน
โดยประมำณ

สัดส่วนกำร
ลงทุน
โดยประมำณ

มูลค่ำต่อหน่ วย ณ
วันจดทะเบียน
กองทุน
โดยประมำณ

มูลค่ำต่อ
หน่ วย ณ วัน
วันครบ
กำหนด
โดยประมำณ

ตั ๋วเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มอี ันดับความน่าเชื่อถือ
2 อันดับแรกของ S&P Moody, Fitch หรือสถาบันจัด
อั น ดั บ ต่ า งประเทศ อื่ น ที่ ไ ด้ ร ั บ การยอมรั บ จาก
สานักงาน

2.7930%

50.00%

5.00

5.1397

เงิน ฝากธนาคารพาณิ ชย์ และ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ของ
บริษทั เงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

2.1875%

40.00%

4.00

4.0875

ตราสารเทียบเท่าเงินสด

0.7500%

10.00%

1.00

1.0075

100.00%

10.00

10.2347

ค่า Management Fee

-0.500%

(0.0500)

ค่า Trustee

-0.080%

(0.0080)

ค่า Registrar

-0.125%

(0.0125)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

-0.100%

(0.0100)

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วย

10.1542

หมำยเหตุ
- ตั ๋วเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็ นรุ่นทีม่ คี รบกาหนดใกล้เคียงกับวันครบกาหนดกองทุน
- อัตราผลตอบแทนตั ๋วเงินคลัง / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย อ้างอิงจากผลประมูลตั ๋วเงินคลังอายุ 12 เดือนประมูลวันที่ 10 มกราคม 2556
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของ 4 ธนาคารขนาดใหญ่ ระยะเวลา 12 เดือน เฉลี่ยทีก่ องทุนได้รบั ณ วันที่ 25 มกราคม
2556
- สัดส่วนการลงทุนในส่วนมุ่งรักษาเงินต้นจะอยู่ระหว่าง 90-100% ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราผลตอบแทนทีก่ องทุนจะได้รบั ในแต่ละช่วงเวลา
- สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในส่วนมุ่งรักษาเงินต้นอาจปรับเปลี่ยนตามสภาวะการลงทุนหรืออัตราผลตอบแทน
- การลงทุนจะลงทุนในส่วนมุ่งรักษาเงินต้นได้แก่
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ rating 2 อันดับแรก
3. เงินฝากหรือบัตรเงินฝากของธนาคาร
4. P/N หรือบัตรเงินฝากของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
5. ทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่า โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
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(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549
ข้อกำหนดในกำรซื้อขำยและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่ำงไร
1.1 ขำยหน่ วยลงทุน
วันทาการขายหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น
ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น. หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ กาหนดให้วนั
ทาการถัดไปเป็ นวันทาการขายหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น
วันทาการขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ได้มุ่งรักษาเงินต้น
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น.
โดยติดต่อได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เซ็คหรือดราฟด์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน โดยท่าน
สามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ำยผ่ำน. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล

บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ำยผ่ำน. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ าเพลินจิต

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
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สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / เพลินจิต

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / เพลินจิต ทาวเวอร์

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักลุมพินี

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำรเกียรติ นำคิ น จำกัด (มหำชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 1 แนบท้ำย
1.2 กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น:
ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น. หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ กาหนดให้
วันทาการถัดไปเป็ นวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น
บริษทั จัดการจะเริม่ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มุ่งรักษาเงินต้นครัง้ แรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องแจ้งและส่งคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด ล่วงหน้า โดยสามารถแจ้ง
และส่งเอกสารดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน ของทุกปี (ครัง้ แรก คือ ปี 2549)
วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ได้มุ่งรักษาเงินต้น:
ท่านสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.โดยยกเว้น“วันทาการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น”
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขำยหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ที่มีถนิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึ งกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มขี ้นึ และ
ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใ นการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุนให้กั บบุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนกำหนดเวลำชำระค่ำขำยคืนหน่ วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนตำมคำสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และกำรหยุดรับคำสั ่งซื้อหรือขำยคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่ำงไร ?
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ สมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
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(ข)

มีเหตุทที่ าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม

• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการทีผ่ ถู้ อื หน่วย
ลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ท ราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุ น
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัท จัด การ อาจมอบหมายให้ผู้ดู แลผลประโยชน์ ดาเนิ น การ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถอื หน่วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสังขายคื
่
น
ก่อนหลัง
(4) วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ำงไร?
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลำยทำง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการ ตัง้ แต่เวลา
เริม่ ทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
• กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทำง
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุ นสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไปกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ทุกวันทาการตัง้ แต่เวลา
เริม่ ทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยและกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภำคผนวก 1 แนบท้ำย
(5) กองทุนรวมนี้ กำหนดวิ ธีกำรโอนหน่ วยลงทุน และข้อจำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร ?
ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่ วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ได้จำกช่องทำงใด?
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มู ลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ของวันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป
ทัง้ นี้ บริษัทจัด การจะประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามในกรณี ที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ให้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีโดยไม่ชกั ช้า
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ?
มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิ ทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่ นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทั จัดการ
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จะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อำจถูกจำกัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภำยใต้เงื่อนไขอย่ำงไร ?
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุ นถือหน่ วยลงทุ นเกินกว่ า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุ นรวม บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณี ที่มีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมี ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทำงและวิ ธีกำรร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่ำงไร ?
สามารถร้องเรียนได้ที่
• ติดต่อบริษทั 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
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1111 โทรสาร 0-2299-1278
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(4) กำรระงับข้อพิ พำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิ ธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร ?
ไม่มี
(5) กำรวำงทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริษทั จัดการ
เป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
(1) รำยชื่อคณะกรรมกำร
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์

ประธานกรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)

• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว

กรรมการ

• คุณฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา

กรรมการ

• คุณชอง ชอย วัน

กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564)

• คุณวิไลพร ลิว่ เกษมศานต์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

• คุณบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รำยชื่อผู้บริหำร

กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณจุมพล สายมาลา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

• คุณแบรนดา ชู

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร

• คุณศุภกร ตุลยธัญ

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน

• คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์

ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

• คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
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ชีพและกองทุนส่วนบุคคล
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย

รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย

• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

• คุณวนิดา ดวงพัตรา

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน

• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั

• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์

• คุณวริษฐ์ โกบุตร

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั

• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) จำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 84,242,080,862.42 บาท
(5) คณะกรรมกำรพิ จำรณำกำรลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)

• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA

ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง

• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณธนา เชนะกุล, CFA

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา

ผูจ้ ดั การกองทุน

• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์

ผูจ้ ดั การกองทุน

(6) รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม)
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
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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
•

พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2542 - 2545
พ.ศ. 2538 - 2542

ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Head of Fixed Income Fund Manager, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร
พนักงานอาวุโส ฝ่ ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บง.ธนสยาม

คุณวสุชนม์ ทรำยแก้ว, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546 - 2550
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2552 - 2554

•

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

คุณชนัยกำนต์ สวัสดิ ฤกษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536 - 2537
พ.ศ. 2530 - 2534
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2546 - ปั จจุบนั

•

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,

ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้ า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.กรุงศรี จากัด

คุณปิ ยะศักดิ์ ดวงบัณฑิ ตกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2550 - 2554
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2560 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2554 - 2557

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
นักวิเคราะห์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ผูแ้ นะนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ทีป่ รึกษาการลงทุน บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
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(7) รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777
และผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนำยทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-1111
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02 2645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทำงที่ผ้ลู งทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม
รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
1 ธ.ค. 2563 30 พ.ย. 2564

ตัง้ แต่วนั ที่
1 ธ.ค. 2562 30 พ.ย. 2563

ตัง้ แต่วนั ที่
1 ธ.ค. 2561 30 พ.ย. 2562

เก็บจริง*,**

เก็บจริง*,**

เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 2.12

0.247

0.632

0.926

o ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกินร้อยละ0.81

0.220

0.582

0.792

o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 0.09

0.027

0.027

0.027

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.15

ไม่มี

0.023

0.107

o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

ไม่เกินร้อยละ 2.12

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

0.026

0.078

0.068

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

o ค่าประกาศ NAV

ตามที่จ่ายจริง

0.004

0.011

0.010

o ค่าสอบบัญชี

ตามที่จ่ายจริง

0.018

0.051

0.051

o ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตามที่จ่ายจริง

0.002

0.010

0.005

o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์

ตามที่จ่ายจริง

0.002

0.006

0.002

0.273

0.710

0.994

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม*

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**

o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

อัตรำตำมที่ระบุไว้
ในโครงกำร

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด**
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้)

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกผู้สั ่งซื้อหรือผู้ถือหน่ วย
ลงทุน

ร้อยละของมูลค่ำหน่ วยลงทุน
อัตรำตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร

เก็บจริง

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ไม่เกินร้อยละ 1.07 ขัน้ ต่า 50 บาท

ยกเว้น

o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย

ไม่เกินร้อยละ 3.21 ขัน้ ต่า 500 บาท

รายการละ 500 บาท
(เฉพาะกรณีผดิ เงื่อนไข)

o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

สับเปลี่ยนเข้ำกองทุนนี้

ยกเว้น

ไม่เกินร้อยละ 1.07
สับเปลี่ยนออกจำกกองทุนนี้

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้

นายทะเบียนดาเนินการใดๆ ให้เป็ นกรณีพเิ ศษ

ไม่เกินร้อยละ 3.21
ทัง้ นี้ ในระยะแรก ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
สาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหว่าง LTF ภายใต้การจัดการของ
บลจ.พรินซิเพิล

รายการละ 500 บาท
(เฉพาะกรณีผดิ เงื่อนไข

ไม่มี

ไม่มี

ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ

ตามอัตราทีธ่ นาคารเรียกเก็บ

ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

•

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : ร้อยละ 347.46

•

Port Folio Duration : 0.2142

•

ผลขำดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : ร้อยละ -0.1409%

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิ กำยน 2564
มูลค่ำตำมรำคำตลำด
(บำท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
93,612,208.00
เงินฝากธนาคาร
562,260.12
อื่น ๆ
หนี้สนิ อื่น
(6,825,679.45)
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
87,348,788.67
*1
หมายเหตุ :
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
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รำยงำนสรุปจำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำกหรือตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่ำตำม
กลุ่มของตรำสำร
รำคำตลำด
(บำท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
93,612,208.00
- 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
562,260.12
(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 จัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง) 15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เงินฝาก
ธนาคาร
เงินฝาก
ธนาคาร
เงินฝาก
ธนาคาร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร

รำยละเอียดตัวตรำสำรและอันดับควำมน่ ำเชื่อถือของตรำสำรทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
จานวนเงิน
วันครบ
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
ต้น/
กาหนด
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ มูลค่าหน้าตั ๋ว
หลัง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
AA+
12,008.35

% NAV

107.17
- ไม่มี 0.64
- ไม่มี - ไม่มี -

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
12,014.47

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

-

-

AA-

537,734.36

537,844.34

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)

-

-

AAA

12,393.66

12,401.31

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

02/12/2021
02/12/2021
09/12/2021
16/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
06/01/2022
06/01/2022
13/01/2022
20/01/2022
27/01/2022
03/02/2022
03/02/2022
17/02/2022
17/02/2022
24/02/2022
24/02/2022

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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5,000,000.00 4,999,935.85
4,700,000.00 4,699,939.70
1,400,000.00 1,399,861.93
1,000,000.00
999,281.26
3,300,000.00 3,298,886.05
6,200,000.00 6,197,907.13
2,600,000.00 2,598,833.72
25,900,000.00 25,889,020.21
5,100,000.00 5,097,297.71
4,200,000.00 4,197,484.37
9,000,000.00 8,994,100.86
800,000.00
799,407.78
2,000,000.00 1,998,519.46
1,200,000.00 1,198,859.93
1,300,000.00 1,298,764.92
1,500,000.00 1,498,325.16
600,000.00
599,330.06
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21
22
23
24

พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
หมายเหตุ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
*1
มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

07/04/2022
07/07/2022
04/08/2022
01/09/2022

N/A
N/A
N/A
N/A

2,000,000.00
8,000,000.00
4,900,000.00
3,000,000.00

1,996,595.94
7,976,655.68
4,883,543.11
2,989,117.17

ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุนรวม

ผลกำรดำเนิ นงำนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

นับจำกวัน
เริ่ม
โครงกำร
(1 ธ.ค. 48)

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )
3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

(27 ส.ค. 64) (28 พ.ค. 64) (27 พ.ย. 63) (30 พ.ย. 61)

5 ปี

10 ปี

(25 พ.ย. 59)

(25 พ.ย. 54)

12.2103*

12.2007

12.1926

12.1975

12.1109

12.0148

11.2383

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่ง
รักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

1.26%

0.08%

0.14%

0.11%

0.27%

0.32%

0.83%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

4.97%

0.11%

0.21%

0.40%

4.45%

3.67%

4.15%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุ นรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
* NAV ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
- ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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ภำคผนวก 1
1. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1.1

การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ใน
การซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ยกเว้นกรณีทผี่ สู้ นใจลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดั ตัง้ และจัดการโดยบริษทั จัดการอยู่แล้ว) พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
ให้ผทู้ สี่ นใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลา
ทาการ
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล

1.2

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของ
นิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
1.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุ นครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่มบี ญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
วันเวลำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
รำคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน
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บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
กำรส่งคำสั ่งซื้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจ
ดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อม
ชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ (เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย
บัญชีเงินฝากซึ่งบริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือ
วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ทัง้ นี้ การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการ
จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด และ
หลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผูส้ งซื
ั ่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งั ่ ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถอื หน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบั ผู้สงซื
ั ่ ้อนัน้ และกรณีทเี่ ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั
จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้ คืนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.3.4 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่ าจานวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ
โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและได้รบั ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว
หากในกรณีทมี่ กี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะ
พิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ (Pro Rata)
1.4.2 ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุ นที่บริษทั
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงภายในวันและเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะ
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จัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการ
ดาเนินการ
1.4.4 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการ จะไม่จดั ส่งเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้ผทู้ สี่ นใจจะลงทุน ในกรณีทผี่ สู้ นใจจะลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดั ตัง้ และจัดการโดยบริษทั จัดการอยู่แล้วในขณะนัน้ หากข้อมูล
ของเอกสารนัน้ ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลทีผ่ ูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเคยได้รบั
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณี ดัง ต่อไปนี้ ให้การอนุมตั ิ
ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
บริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้
จากเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุ น หากบริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการเอง บริษทั จัดการจะชาระ
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่า
จองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.2 ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมด
โดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่
ในกรณีทสี่ มควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลาข้างต้น
วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ
ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ของผู้สงซื
ั ่ ้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่
ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน
2. กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน
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และบริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษทั จัดการภายใน 3
วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสาร
ของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัว
จริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั
จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ดังนี้
วันทำกำรขำยหน่ วยลงทุนที่มุ่งรักษำเงินต้น:
บริษทั จัดการจะเริม่ เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2549
วันทำกำรขำยหน่ วยลงทุนที่ไม่ได้มุ่งรักษำเงินต้น:
ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม)
2.1.1 ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ยกเว้นกรณีที่ผสู้ นใจลงทุนเป็ นผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดั ตัง้ และจัดการโดยบริษทั จัดการอยู่แล้ว)
พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
และเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ ไว้ ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ คู่มอื ผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและ
เวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
2.1.2 สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
นามของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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วิ ธีกำรสั ่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1. บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทางโทรสารได้
วันเวลำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
วันทาการขายหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น
ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น. หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทา
การ กาหนดให้วนั ทาการถัดไปเป็ นวันทาการขายหน่วยลงทุนทีท่ มี่ ุ่งรักษาเงินต้น
บริษทั จัดการจะเริม่ เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกในวันที่
25 พฤศจิกายน 2549
เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องแจ้งและส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ล่วงหน้า โดย
สามารถแจ้งและส่งเอกสารดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน ของทุกปี (ครัง้ แรก คือ ปี
2549)
วันทาการขายหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ได้มงุ่ รักษาเงินต้น (ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม) ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ได้มุ่งรักษาเงินต้นได้ทุกวันทาการของ
สัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
โดยยกเว้น “วันทาการขายหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การมุง่ รักษาเงินต้น”
รำคำสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นวันทาการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการ
ขายนัน้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ) โดยต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
กำรส่งคำสั ่งซื้อและชำระค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทั จัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทั จัดการอาจ
ดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อม
ชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ (เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย
บัญชีเงินฝากซึ่งบริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือ
วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษทั จัดการ
จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันเดียวกับวันทีท่ รี่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
เท่านัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ บี ัญชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ส่ง
โทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ ไปยังบริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผูส้ งซื
ั ่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
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2.3

เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ในกรณีทกี่ ารชาระเงินด้วยคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคาร
ของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ และ
จะดาเนินการนาส่งเช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนแก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ด้รบั เช็คหรือ
ดราฟต์นนั ้ คืนจากธนาคารผูเ้ รียกเก็บ ทัง้ นี้บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2 บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1 บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
ผูส้ งซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
แล้ว หากในกรณีทมี่ กี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษทั จัดการจะ
พิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีส่ งซื
ั ่ ้อและทีส่ ามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ (Pro Rata)
2.4.2 ในกรณีทจี่ านวนเงินทีร่ ะบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อไม่ตรงกับจานวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษทั
จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายที่บริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่บริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนของคาสังซื
่ ้อนัน้ ๆ เว้นแต่บริษทั จัดการ
ได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้ร บั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวันทา
การถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม หรือทา
ให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษทั จัดการหรือกองทุน บริษทั จัดการขอสงวน
สิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการ
ดาเนินการ
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีทกี่ ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ทีเ่ ป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดั สรร
ทัง้ หมด บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ ม่ไ ด้รบั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน
15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
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วิ ธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มรี ายละเอียดระบุในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผู้
สังซื
่ ้อได้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผู้ดาเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั
จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทน
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วย
ลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ ช้วธิ กี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller
machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้ การ
ให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
4. กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และ
บริษทั จัดการไม่สามารถให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่
ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคาสังซื
่ ้อตัวจริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วัน นับแต่
วันทีม่ กี ารส่งคาสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อทางโทรสารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษทั จัดการไม่ได้รบั เอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทั
จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทาง
โทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่ว ยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทาธุรกรรมใด ๆ
เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6. บริษทั จัดการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอียดโครงการ
7. ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่า ง
จากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็ น การชัวคราว
่
อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลา
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ในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการตามที่สานักงานกาหนดซึ่ งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมไปลงทุน
บริษทั จัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าทีม่ ีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวม
ได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
2.6. การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปิ ด
ให้บริการ ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายด้านภาษีอากรของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หากมีการดาเนินการเป็ นไปตามทีห่ ลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย
ดังกล่าวและตามทีร่ ายละเอียดโครงการกาหนด โดยเป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนหนึ่ง
(กองทุนต้นทาง) เพื่อนาเงินค่าขายคืนซึ่งได้หกั ด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น (กองทุนปลายทาง)
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นเงินสดหรือวิธกี ารอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
ยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการตีความหรือการ
ให้ความเห็นของหน่วยงานผูม้ ีอานาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ถอื ว่าเป็ น
การแก้ไขโครงการ)
3.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่น มายังกองทุนนี้สามารถ
ขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คู่มอื ผูล้ งทุน คา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ งั ่ ซื้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และ
สามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี)
และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และดาเนินการให้เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการต้นทางหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังที
่ ่แสดงวัตถุประสงค์
โอนย้ายจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี) และเมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่าในการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบ
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจาก
บริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
3.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
วิ ธีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนอื่น สามารถสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใด
ทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ทบี่ ริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวัน
และเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษทั จัดการจะ
ดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยง
ชีพปลายทาง หรือชาระให้แก่บริษทั จัดการทีจ่ ดั การกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทางดังกล่าว ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ใน
คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยน หรือเอกสาร
อื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ที่สมบูรณ์จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน”
และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) และเมื่อบริษทั จัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
3.3 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลำสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น
ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น. หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ
กาหนดให้วนั ทาการถัดไปเป็ นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น
บริษทั จัดการจะเริม่ เปิ ดสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2549
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องแจ้งและส่งคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด ล่วงหน้า โดยสามารถ
แจ้งและส่งเอกสารดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน ของทุกปี (ครัง้ แรก คือ ปี 2549)
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ได้มุ่งรักษาเงินต้น:
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ได้มุ่งรักษาเงินต้นได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง
15.30 น. โดยยกเว้น “วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น”
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือว่าวันทีค่ าสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคี วามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็ นวันทาการ
ขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสังซื
่ ้อ หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษทั จัดการได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต้นทาง
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น:
ทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น. หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการ
กาหนดให้วนั ทาการถัดไปเป็ นวันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น
บริษทั จัดการจะเริม่ เปิ ดสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้นครัง้ แรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องแจ้งและส่งคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ล่วงหน้า โดยสามารถ
แจ้งและส่งเอกสารดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน ของทุกปี (ครัง้ แรก คือ ปี 2549)
วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ได้ทมี่ ุ่งรักษาเงินต้น:
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ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ได้มงุ่ รักษาเงินต้นได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง
15.00 น. โดยยกเว้น“วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีม่ ุ่งรักษาเงินต้น”
รำคำสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั
จัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ทีส่ มบูรณ์และบริษทั จัด การได้รบั ชาระเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต้นทาง และได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นเงินสดหรือวิธกี ารอื่นทีบ่ ริษทั
จัดการยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการ
ตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มอี านาจด้านภาษี อากร หรือด้านหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ)
ทัง้ นี้ กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทางผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามปกติ
ของกองทุนนี้สาหรับการสับเปลี่ยน
กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่ว ยลงทุน ณ สิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์ และได้ทารายการ
สับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(บริษทั จัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นเงินสดหรือวิธกี ารอื่นทีบ่ ริษทั
จัดการยอมรับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังหรื
่ อการ
ตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มอี านาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ)
ทัง้ นี้ กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามปกติ
ของกองทุนนี้สาหรับการสับเปลี่ยน
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1. กรณีทกี่ องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผูถ้ ือหน่วยลงทุนสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนโดยมีจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลทีป่ รากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือการสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทา
ให้หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน มีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษทั
จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ไปยังกองทุนปลายทาง
ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่าดังกล่าว บริษทั จัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
3. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติม รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และวิธกี าร
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็ นไปตาม
คาสังหรื
่ อการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มอี านาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวกับ
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศทีส่ านักงานบริการของ
บริษทั จัดการ (ถ้ามี) สานักงานใหญ่และสานักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
การออกและส่งมอบหนังสือรับรองการโอนและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
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บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(กรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทาง) และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอื่น
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง เว้นแต่กรณี
ตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุน โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7
วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทีใ่ ช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แ ก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic
teller machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ทัง้ นี้
การให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แ ก่กองทุน โดยรวม โดยไม่ ถื อ ว่าเป็ น การแก้ ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิ ด ประกาศรายละเอีย ดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ” และ “การ
หยุ ดรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น” หรือ กรณี อ่นื ใดที่บริษัท จัด การได้สงวนสิท ธิในการขายหรือ รับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ไว้ ใน
รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมี ผลกระทบต่อกองทุ น
หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยน
ก่อนการดาเนินการ
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ภำคผนวก 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะพิจารณา
ลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ ก้ไข เปลี่ยนแปลง ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ก่อนการดาเนินการ ทัง้ นี้ ในกรณีดงั กล่าวจะเป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ ๆ โดยคานึงถึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และ
ถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงิน ใด ๆ นอกเหนื อ จากทรัพ ย์ สิน ในส่ ว นที่ 2 – ส่ ว นที่ 7 ใน
ข้อ 1 ประเภทของหลัก ทรัพ ย์ ห รือทรัพ ย์ สิน อื่น หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ที่จ ะลงทุ น ในประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณี ทเี่ ป็ น B/E P/N ที่มเี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้ วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาทีส่ ะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณี ที่ เ ป็ นการลงทุ น ใน B/E หรื อ P/N ที่ อ อกตราสารดั ง กล่ า วเพื่ อ ช าระหนี้ ก ารค้ า B/E หรื อ
P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
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
ั ่ ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้ จานวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
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1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ ก าหนดส าหรับ ตราสาร
TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณี ที่ ก องทุ น ไปลงทุ น ในหน่ ว ย CIS ของ MF MF ดั งกล่ า วต้ อ งมี น โยบายการลงทุ น ดัง นี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มี ก ารลงทุ น ในทรัพ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณ ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มี ก ารลงทุ น ในทรัพ ย์ สิ น เมื่ อ ใช้ วิ ธี ค านวณ ตามสั ด ส่ ว น (pro rata) แล้ ว ได้ ผ ลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.1.2.4 มี ก าร ล งทุ น ใน derivatives ที่ เป็ น ไป ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ global exposure limit ข อ ง
กองทุนนัน้
1.1.3 ใน ก รณี ที่ ก องทุ น รวม ฟี ด เด อร์ ไป ลงทุ น ใน ห น่ วย CIS ข อง MF MF ดั ง ก ล่ า วต้ อ งไม่ ใช่
กองทุนรวมฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ในการลงทุ น เช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ ก าหนดส าหรับ ตราสาร
TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิติบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ธนาคารพาณิชย์
บริษทั เงินทุน
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั หลักทรัพย์
บริษทั ประกันภัย
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1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา reverse repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit
rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผู้มภี าระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
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 ที่มขี อ้ มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ 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 มูลราคา
ทีน่ ่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ 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 าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (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 นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยมื เงินในนามของกองทุนรวมและการ
ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณ
ตามวิธกี าร ดังนี้
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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))
4.4.2 ในกรณีทมี่ ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.1.1 บริษทั
จัดการต้องเรียกให้คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิในเงิ
์ น หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ในการ
ทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื และทรัพย์สนิ ที่
โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตรา
สารทีซ่ ้อื ลดลงกว่าสมการใน ข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ
สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้าน
บาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้
ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั 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 าร
คานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมี
อยู่กบั คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื หรือทรัพย์สนิ ทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่
เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความเสีย่ ง
ของคู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทคี่ ู่สญ
ั ญา
ดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้ องเป็ นบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนิน
กิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนฟื้ นฟู
ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
บริษทั เงินทุน
บริษทั หลักทรัพย์
บริษทั ประกันชีวติ
กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
นิตบิ ุคคลอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
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2. หลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั
เงินทุน. หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
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
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer rating ต้อง
เป็ 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 นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แ ก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ทีม่ รี ายชื่ออยูใ่ นดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ องทุนไม่มนี โยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธอี ่นื ซึ่งจะมี
ผลให้ บลจ. สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรื
์
อขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารทีม่ ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ง
อย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
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2.

3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพ ย์
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนต่ำงประเทศ : ไม่มี

3.

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนดดังต่ อไปนี้ ในกรณี ที่สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุ น ประกาศแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป

ไม่จากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

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

ไม่จากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผูม้ ภี าระผูกพันมีภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่ง
ประเทศนัน้ ต้องมี sovereign rating อยู่ในระดับ
investment grade)

5

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี้ หรือ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ทีผ่ ู้ออกจัดตัง้ ขึน้ ตาม (1) 10% หรือ
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ (2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
ใน benchmark + 5%
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผู้ อ อกมี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล เป็ น การทั ว่ ไป โดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ที่ เ ป็ นตราสารที่ มี ก าหนดวั น ช าระหนี้ <
397 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ล งทุ น และไม่ ไ ด้ มี ลัก ษณะตาม
5.2.1 ห รื อ 5.2.2 ผู้ มี ภ าระผู ก พั น ต าม ต ราส า ร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.3.6
5.2.3.7
5.2.3.8
5.2.3.9

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บล.

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับ
แต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated
market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทย
และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไ ม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่ า งประเทศที่ไ ด้รบั อนุ ญ าตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel
III
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%

6.1.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤
397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ภี าระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคล
ดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –
5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

6.2

6.3

7

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

ประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่
มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1. 3.3.1 –
6.1.3.3.2
ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ ด
ทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุที่
อาจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

ไม่เกินร้อยละ 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 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิ จกำร (group limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษทั ดังกล่าว

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

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

ประเภททรัพย์สิน

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบิ ุคคลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือ
คู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้

อัตรำส่วน (% ของ NAV)
-

-

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อัตรำส่วน (% ของ NAV)

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)

กองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้
เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุโครงการ ≥ 1 ปี

2

ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนินการให้มกี ารรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไข
ให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า Investment grade หรือไม่มี credit
rating

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 25%

3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สนิ ตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อก
ทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entit limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หรือตราสาร Basel III ทีม่ อี นั ดับความ
น่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสาร และ/หรือ ผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้
(non-investment grade/unrated)

6

ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 Derivatives หรือ Structured note เป็ นตราสารตาม 6.1-6.2

รวมกันไม่เกิน 15 %

ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิ จกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตราสาร
Basel III ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตรา
สารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตรำส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้ อก
ตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.
อาจนามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตรำส่วน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ น
ข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารไม่มหี นี้สนิ
ทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตรา
สาร ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้
เว้นแต่กรณีทผี่ ูอ้ อกตราสารได้มกี ารยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม
1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ: *หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ ู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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เรื่อง การลงทุนของกองทุน”
ส่วนที่ 5 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนมีคุณสมบัตทิ เี่ ปลี่ยนแปลงไป
จนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตภิ ายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วัน
นับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตมิ คี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีไ่ ด้จาหน่ายทรัพย์สนิ นัน้ ออกไปหรือวันทีท่ รัพย์สนิ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จดั ส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตาม (2) บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูล
ตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีทที่ รัพย์สนิ ในขณะทีก่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ว นการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน จัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนดเว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 3
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ
สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจากกรณี
ตามข้อ (3) (ก)
(4) เมื่อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ ามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทั จัดการต้องจัดทา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงาน
ต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทกี่ องทุนมีหุน้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน
(concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ าม (1) (2) (3)
และ (4) แล้วบริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จานวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั
การผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีทที่ รัพย์สนิ เป็ นหุน้ ของ
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บริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั นัน้ จนถึง
หรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
3. ในกรณีที่กองทุน มีการลงทุน เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุ นหรือข้อกาหนดที่สามารถลงทุ นได้โดยชอบ แต่ ต่อมาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษทั อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่ กี่ยวข้อ ง แต่
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
4. ในกรณีทมี่ เี หตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูล้ งทุน ให้บริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่ งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถ
ดาเนินการโดยวิธกี ารเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่บลจ.กาหนด
ส่วนที่ 6 : กำรดำเนิ นกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการ
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มกี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
1.2 ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณีทกี่ ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดการดาเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษทั จัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ น
กองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงทีผ่ ูล้ งทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้องคานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ธิ กี ารในการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเดิมใน
การทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผู้ถอื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบริษทั
จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ
และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยังไม่มผี ลใช้บงั คับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิม่ เติม
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล มุ่งรักษำเงินต้นเพื่อกำรเลี้ยงชีพ เป็ นนิ ติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทั จัดกำร ดังนัน้ บริษทั หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด จึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิ ดพริ นซิ เพิ ล มุ่งรักษำเงิ นต้นเพื่อ
กำรเลี้ ยงชี พ ทัง้ นี้ ผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุน เปิ ดพริ นซิ เพิ ล มุ่ งรัก ษำเงิ น ต้ นเพื่ อกำรเลี้ย งชี พ ไม่ได้ ขึ้น อยู่ กบั สถำนะ
ทำงกำรเงินหรือผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด
ผู้ลงทุนควรศึกษำเงื่อนไขกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพให้เข้ำใจ รวมทัง้ สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม
และขอรับคู่มือภำษีได้ที่บริษทั จัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริษทั
หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
บริ ษทั จัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกับที่ บริ ษัทจัดกำรลงทุนในหลัก ทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดกำรจะจัดให้มีระบบงำนที่ ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่ อให้เกิ ด
ควำมเป็ นธรรมต่ อ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ทั ง้ นี้ ผู้ ล งทุ น สำมำรถขอดู ข้ อ มู ล กำรลงทุ น เพื่ อ บริ ษั ท จัด กำรได้ ที่ บ ริ ษัท จัด กำร
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริ ษทั จัดกำร (ถ้ำมี) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพ
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสิ นใจลงทุน เช่น กำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ตของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. http://www.sec.or.th/
บริษทั จัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่
สมำคมบริษทั จัดกำรลงทุนกำหนด และจะต้องเปิ ดเผยกำรลงทุนดังกล่ำวให้บริษทั จัดกำรทรำบ เพื่อที่บริษัทจัดกำรจะ
สำมำรถกำกับและดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้
ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิ ออกเสียงและกำรดำเนิ นกำรใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร
หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอิ นเตอร์เน็ ตของบริ ษัทจัดกำร www.principal.th และผู้สนับสนุ นกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่ ได้รบั กำร
แต่งตัง้ จำกบริษทั จัดกำร
กำรพิ จำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำสำนักงำนได้รบั รองควำม
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขำยนัน้
ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่ มเติ ม รับหนังสือชี้ชวน โครงกำร และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำย
และรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พรินซิ เพิ ล จำกัด ที่ ที่ อยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้
16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th
บริษัทจัดกำรและ/ หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่ บริ ษทั จัดกำรแต่งตัง้ อำจพิ จำรณำขอข้อมูล เอกสำร
หลักฐำน เพิ่ มเติ มจำกผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมคำ
จำกัดควำมของกฎหมำยหรือตำมที่ หน่ วยงำนที่มีอำนำจกำหนด ทัง้ ก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ หรือกำรตี ควำม หรือกำรสั ่งกำรของหน่ วยงำนผู้มีอำนำจ ทัง้ นี้ บริษทั จัดกำรและผู้ส นับสนุนกำร
ขำยและรับซื้ อคืน หน่ ว ยลงทุ นมี หน้ ำ ที่ ต้องทำควำมรู้จกั ตัวตนของลูกค้ ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิ สูจน์ ทรำบ
ลู ก ค้ ำ (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้ ส นใจสั ง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ ผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น มี ห น้ ำที่ แ จ้ ง กำร
เปลี่ย นแปลงข้ อมู ลเกี่ย วกับกำรรู้จ ักตัวตนของลูก ค้ำ (KYC) และกำรพิ สู จน์ ทรำบลู กค้ ำ (CDD) ให้ บริ ษัท จัดกำรและหรื อ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิ บตั ิ ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินดังกล่ำว
บริ ษัทจัดกำรและหรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทัง้ กำร
เปิ ดบัญชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรทำธุรกรรมของลูกค้ำเดิ ม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ กำร
ดำเนิ นกำรอื่นๆ ตำมที่หน่ วยงำนผู้มีอำนำจกำหนดแนวทำง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

