
 

 

 
 
 
 
 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าวด้วย หากไม่ปฏิบติั
ตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษ (PRINCIPAL SET50SSF-SSFX) 
และหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (PRINCIPAL SET50SSF-SSF) ซ่ึงมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีแตกต่าง
กนั ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในช่วง เมษายน - มิถนุายน 2563 เว้นแต่มีกฎหมาย 
หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• การหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษ แต่ละยอดรวมท่ีจะน ามาหักลดหย่อนจะต้องไม่
เกิน 200,000 บาทโดยแยกวงเงินหักลดหย่อนค่าซ้ือหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม เว้นแต่มีกฎหมาย 
หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• การหกัลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม สามารถหกัลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึง
ประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทัง้น้ี เม่ือรวมกบัวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพ่ือการเกษียณอ่ืนๆ (ตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องก าหนด) สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องประกาศ
ก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม
พิเศษ สามารถสบัเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษด้วยกนั 
หรือโอนย้ายไปยงักองทุนรวมเพ่ือการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกบักองทุนต้น
ทาง และเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรี  เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมจะ
สามารถสบัเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมอ่ืนท่ีมีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีด้วยกนัเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

• การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด มิฉะนัน้อาจส่งผล
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั ้น ผู้ลงทุนมีหน้าท่ีต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
กฎหมายภาษีอากร 

• หากครบก าหนดตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษ บริษทัจดัการอาจสับเปลี่ยน 
หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษไปยงัหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมทัง้หมด และ
ปิดหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมพิเศษได้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 
อินเด็กซ์เพ่ือการออม เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน
ยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซท็ 50 อินเดก็ซ์เพื่อการออม 
Principal SET50 Index Super Saving Fund (PRINCIPAL SET50SSF) 



 

 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน  

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต  และเม่ือมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบั 
รองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 
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  ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม 

(Principal SET50 Index Super Savings Fund, PRINCIPAL SET50SSF) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมดชันี  

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSF) 

• ชนิดเพื่อการออมพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSFX)  

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายสรา้งผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดชันีผลตอบแทนรวม 
SET50 (SET50TRI) โดยลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ดชันี SET50 และ/หรือหลักทรพัย์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลในการค านวณดชันี SET50 และจะส่งผลให้มี net 
exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรพัย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

โดยการลงทุนจะมลีกัษณะเป็นการบรหิารกองทุนเชงิรบั (Passive Management) โดยจะพจิารณาลงทุนใน
สดัส่วนที่ใกล้เคียง หรอืเท่ากับน ้าหนัก (Weighting) ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว อย่างไรก็ตาม 
ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ไดล้งทุนในหุน้ซึ่งประกอบเป็นดชันี SET50 ครบทัง้ 50 หุน้ 

โดยในสภาวะปกต ิกองทุนจะพยายามด ารงค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน
รวมกับดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) (tracking error : “TE”) ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี ยกเว้น
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นหรือสภาวะตลาดไม่เอื้ออ านวย กองทุนอาจไม่สามารถด ารงส่วนต่างดังกล่าวได ้
อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการจะใช้ความเชีย่วชาญและความพยายามใหม้ากทีสุ่ดเพื่อรกัษาคา่ TE ใหอ้ยู่ใน
เป้าหมายดงักล่าว 

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงิน
ฝากและ/หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ใบส าคญัแสดงสทิธิอนุพนัธ์ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย 
CIS หน่วยลงทุนของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์/REITs หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (Infra) 
หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟ เป็นต้น ตลอดจนลงทุนในหน่วย private equity และ/หรือหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน
อื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้ 

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงดชันีทีก่องทุนใชอ้้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดชันีราคา
หุ้นอื่นๆ ในกรณีที่ดชันี SET50 ถูกยกเลิกหรือไม่มีการค านวณดัชนี SET50 แล้ว โดยดชันีที่จะน ามาใช้
จะต้องเป็นดชันีที่วดัผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรพัย์โดยรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะขอความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยถือว่าได้รบัมติเห็นชอบจาก   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลักทรพัย์ รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น รวมทัง้อาจท า
ธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรอืธุรกรรม
ประเภทการให้ยืมหลักทรพัย์ (securities lending) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non 
– investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) ตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ (Unlisted Securities) รวมถึงทรพัย์สินอื่นใด และ/หรือการหาดอกผลอื่นใด
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างโดยเป็นไปตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ประกาศสานักงาน

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ 

 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขาย 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระ
หน้ีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คอื ความเสีย่งที่เกดิจากการทีร่าคา หรอืผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้น
ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจ
และอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทีผู่ ้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได ้
ทัง้นี้หากเป็นพนัธบตัรรฐับาลจะไม่มคีวามเสีย่งประเภทนี้ 

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวเิคราะห์
และประเมินปัจจยัที่มีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของ
ตราสาร เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบรษิทัจดัการจะตดิตามผลประกอบการและฐานะ
การเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตาม
ลกัษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจดัการจะคดัเลือกตราสารที่ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละ
กองทุน 

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของ   
ตราสารปรบัตวัขึ้นลง เนื่องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น 

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บรษิทัจดัการจะพจิารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุน
ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดยคดัเลอืกตราสารทีน่่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและ
ศกัยภาพของผู้ออกตราสาร โดยค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงนิและตลาดทุนซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการที่ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขาย
ตราสารทีล่งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสาร
ประเภทต่างๆ ก่อนการตดัสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารให้
เหมาะสมกบัผลตอบแทนและความเสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

4. ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวน
อนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งมผีลใหร้าคาของตราสารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  

   แนวทางการบริหารความเสียง : บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ 
นโยบายรฐับาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย และใชป้ระกอบการการตดัสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
และแนวโนม้อตัราดอกเบี้ยทีค่าดการณ์ไว ้

5. ความเสี่ยงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน 
(volatility)มากกว่าหลักทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้สินทรพัย์มี
ความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์พื้นฐาน (Underlying Security) 

   แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการ
ลงทุน Efficient Portfolio Managemnt (EPM) โดย 

• กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในหุน้จ านวนมาก และผูจ้ดัการกองทุนคาดว่ามโีอกาสที่ตลาดจะปรบัตัวลง กองทุนสามารถเขา้ท า
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุ้น (Short Position) แทนการลดความเสี่ยงด้วยการขายหุ้นทีถ่ือครองอยู่ ซึ่งอาจท าให้มี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นและค่าใชจ้่ายของกองทุน ซึ่งหากตลาดปรบัตวัลงจรงิ กองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการท าธุรกรรม
ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้ามาชดเชยกบัมูลค่าหุน้ทีป่รบัตวัลง 

• กรณีที่ผูจ้ดัการกองทุนคาดว่าตลาดหุ้นมีโอกาสทีจ่ะปรบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็ เกรงว่าจะซื้อหุ้นไม่ทนั กองทุนสามารถเข้าท า  
ธุรกรรมสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดชันีราคาหุ้น (Long Position) ท าใหก้องทุนไดร้บัผลตอบแทนจากการท าธุรกรรมในสญัญา
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ซื้อขายล่วงหน้ามาแทนการถอืครองหุ้นจรงิ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงดงักล่าวอาจป้องกันความเสี่ยงไดไ้ม่ทัง้หมด และอาจ
เสยีโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีด่ขี ึน้ หากตลาดไม่เคลื่อนไหวในทศิทางทีค่าดการณ์ไว ้

6. ความเสี่ยงจากการบริหารแบบเชิงรบั (Passive Managed) กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการแบบเชงิรบัใหผ้ลตอบแทน
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 โดยผู้จดัการกองทุนไม่มีสิทธิคดัเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื่อลงทุนเอง หรือไม่
สามารถบริหารการลงทุนแบบปกป้อง (defensive positions) ดงันัน้หากดชันี SET50 ปรบัตัวลงจะส่งผลให้หน่วยลงทุนของ
กองทุนปรบัตวัลงเช่นกนั 

 

ค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด? 

3,000 ล้านบาท  

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

• กองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี ้

 - ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSF) 

 - ชนิดเพื่อการออมพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSFX) 

ชนดิเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSF) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่้องการออมเงนิระยะยาวและไดร้บัสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนต้อง
ปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนที่
คาดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดเพื่อการออมพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SET50SSF-SSFX) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่้องการออมเงนิระยะยาวและ
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพิม่เตมิตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2563 โดยลงทุนในช่วง เมษายน - มถิุนายน 
2563 โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนีส้ามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนต้องปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบั
ผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

• เหมาะส าหรบัผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนที่มุ่งลงทุนในหุ้นสามญัที่      
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของดชันี SET50 หรอืหลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆที่มผีลในการค านวณดชันี 
SET50 และมุ่งหวงัผลตอบแทนในทศิทางเดยีวกบัดชันี SET50 โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งของการลงทุน
ในตราสารทุนได ้โดยผูล้งทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนั 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรบัตัวสูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าทีล่งทุน
และท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ 

• ผูล้งทุนทีต่้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 

• เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม  
 ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

 ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ไดร้บัผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน   
 และจะต้องคนืสทิธิประโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะต้องช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรบัตามประมวล 
 รษัฎากร  (ถ้าม)ี 
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 (4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

• กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดชันี SET50 และ/หรอื 

              หลกัทรพัย์ประเภทอื่นๆทีม่ผีลในการค านวณดชันี SET50 ดงันัน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลง 

              ของระดบัราคาของหุน้ทีก่องทุนลงทุนและหรอืดชันีตลาดหลกัทรพัย์ SET50 การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย หรอื   

              ปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง อาจมผีลใหมู้ลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไดเ้ช่นกนั 

• บรษิทัจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายลว่งหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของ
ราคาหลกัทรพัย์ อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลี่ยน และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง จึงมคีวามเสีย่ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• ผูล้งทุนจะต้องถอืครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัทีซ่ื้อหน่วยลงทุน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื หรอื
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก่อนก าหนดอาจเป็นผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษาและปฏิบตัติามข้อก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั    

• ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนั
ได ้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม และ/
หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่นเท่านัน้ เวน้แต่มกีฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง
ประกาศก าหนดเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลง หากผดิเงื่อนไข อาจเป็นผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์
ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษาและปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Efficient Portfolio 
Management) และมนีโยบายการลงทุนในตราสารทีม่ีสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ท าใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจึงมกี าไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความ
เสีย่งไดสู้งกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

(5)    การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทุน 
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(6) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกับตัวชี้ว ัด (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น
ระยะเวลาเท่าใด?  

  เปรยีบเทยีบกบัดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET 50 Total Return Index หรอื SET 50 TRI 100.00%) 

โดยผูล้งทุนควรถอืครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวนัทีซ่ื้อหน่วยลงทุน 

ข้อมลูดชันี SET50 : 

ดชันี SET 50 เป็นดชันีที่ใชเ้พื่อแสดงระดบัความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัย์ โดยจะคดัเลอืกหลักทรพัย์ 50 หลกัทรพัย์ที่มี
ขนาดใหญ่ มสีภาพคล่องสูงอย่างสม ่าเสมอ และมสีดัส่วนผูถ้อืหุ้นรายย่อยหรอื Free Float ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด เพื่อให้เป็นดชันี
อ้างองิ (Underlying Index) ส าหรบัการออกสนิคา้และผลติภณัฑ์ทาการเงนิโดยเฉพาะการออกตราสารอนุพนัธ์ 

การปรบัรายการหลกัทรพัย ์

ตลาดหลักทรพัย์ไดก้ าหนดให้มีการพิจารณาปรบัรายการหลกัทรพัย์ที่ใชใ้นการค านวณดชันี SET50 ทุกๆ 6 เดือน ทัง้นี้เพื่อ
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะการณ์ในตลาดหลักทรพัย์ เช่น กรณีที่มีบริษัทจด
ทะเบียนเข้าใหม่ หรอืกรณีที่มีการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นสามญับางตัวที่ไม่ได้ถูกคดัเลอืกมาก่อนมี
คุณสมบตัคิรบถ้วนขึน้ และสามารถน ามาใชใ้นการค านวณดชันี SET50 ได ้

หลกัทรพัย์ทีน่ ามาพจิารณาคดัเลอืก หุน้สามญัจดทะเบยีนจากตลาดหลกั (SET’s Main Market) 

วนัทีเ่ริม่เผยแพร่ดชันี SET50 16 สงิหาคม 2538 

วนัฐานของ SET50 TRI 2 มกราคม 2545 

คา่ดชันีในวนัฐาน 1,000 จุด 

การเผยแพร่ขอ้มูล • ข้อมูล ณ สิ้นวนัท าการ โดยจะเผยแพร่ในวดัถัดไป ประมาณ 
8:30 น. (มขีอ้มูลยอ้นหลงัตัง้แต่ พ.ศ. 2545) 

• อัตราผลตอบแทนรวมรายเดือนของหลักทรัพย์ย้อนหลัง 12 
เดอืน จะเผยแพร่ภายใน 5 วนัท าการนับจากสิ้นเดอืน 

รอบของการปรบัหลกัทรพัย์ ปีละ 2 ครัง้ ในเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคม โดยมีผลในวัน
ท าการแรกของเดอืนถดัไป 

การปรบัฐานการค านวณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรพัย์ที่ใช้ในการค านวณ 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมา
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิม่ทุนของบรษิัท การแปลงสภาพ
หุน้กู้เป็นหุน้สามญั และใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทั 

ทีม่า: www.set.or.th 

วธิกีารค านวณดชันีผลตอบแทนรวม SET50 

ค านวณผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย์ให้สะท้อนออกมาในค่าดัชนี ทัง้ผลตอบแทนที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ที่ลงทุน (Capital gain/loss) สิทธใินการจองซื้อหุน้ (Rights) ซึ่งเป็นสิทธิทีใ่ห้ผูถ้ือหุน้เดมิในการ
ซื้อหุน้เพิม่ทุน ซึ่งมกัจะใหส้ทิธซิื้อในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาด ณ ขณะนัน้ และเงินปันผล (Dividends) ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของก าไร
ทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดยมสีมมตฐิานเพิม่เตมิว่าเงนิปันผลทีไ่ดร้บันี้จะถูกน าไปลงทุนในหลกัทรพัย์ดว้ย (Reinvest) 

TRIt = TRIt-1  *(1+ Dally Total Returnt) 

โดยที ่

TRIt   = ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วนัปัจจุบนั 

TRIt-1   = ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 ณ วนัปัจจุบนั  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม  7 

Dally Total Returnt  = ผลตอบแทนรวมของดชันี ณ วนัปัจจุบนั  

หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลกัทรพัย์ในดชันี SET50 

หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลกัทรพัย์ในดชันี SET50 นัน้ ประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกนั คอื หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลกัทรพัย์ตาม
รอบการทบทวนรายชื่อ ซึ่งใชค้ดัเลอืกทรพัย์ตามรอบการทบทวนรายชื่อหลกัทรพัย์ (Periodic Review of Constituent 
Companies) ซึ่งด าเนินการทุกครึง่ปี และหลกัเกณฑ์การพจิารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลกัทรพัย์ (Changes to 
Constituent Companies) ซึ่งใชใ้นการพจิารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อระหว่างรอบเท่านัน้ 

การพจิารณาปรบัรายการหลกัทรพัย์ทุก 6 เดอืน (ในการค านวณดชัน ีSET50) 

รอบทบทวนเดอืนมถิุนายน ส าหรบัขอ้มูลทีใ่ชใ้นการค านวณ ช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคมปีเดยีวกนั 

รอบทบทวนเดอืนธนัวาคม ส าหรบัข้อมูลทีใ่ชใ้นการค านวณ ช่วงระหว่างเดอืนมกราคม - มถุินายนปีถดัไป 

      (7)   เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ? 
            ไม่คุม้ครองเงินตน้ 

        (8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

 วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 มนีาคม  

 วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2564 
        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

          (1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1  ขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น.  

การเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผูล้งทุนสามารถลงทุนไดใ้นปี 2563-2567 และการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิด 
เพื่อการออมพเิศษ ผูล้งทุนสามารถลงทุนไดใ้นช่วง เมษายน - มถิุนายน 2563 เท่านัน้ตามทีก่ฎหมายก าหนด ทัง้นี้ หากมี
กฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเพิม่เติม 
เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาทีล่งทุน หรอืเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลาชัว่คราว/ถาวร หรอืปิดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ชัว่คราว/ถาวรตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให ้
ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3  วนัก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทัง้นี้ โดยจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั 
เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  โทรศพัท์ 0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการชายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เซ็คหรอืดราฟด์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน โดยท่าน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน   
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน 
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ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้าเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / เพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / เพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบัญช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านกัลุมพนิี 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

       ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

               1.2   การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในช่วงแรกบริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้ขายคืน/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก
ตัง้แต่วนัท าการแรกของเดอืนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี ้หากมกีารเปลี่ยนแปลงบรษิัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
ผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการ หรือปรบัปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการตัง้แต่เวลาเริ่มท าการถึงเวลา 15.00 น. โดยบริษทัจดัการจะ
ด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ นับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ส าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่จะไดร้บัสิทธปิระโยชน์ทางภาษี จะต้องถอืหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากร
ก าหนด ณ วนัทีข่ายหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมอืงสหรฐัอเมริกาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรอืห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มีขึ้น
และด าเนินกิจกรรมในอเมริกา บรษิัทจัดการจงึขอสงวนสทิธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดงัที่
กล่าวมาแล้วขา้งต้น 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 
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• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วย 

        ลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ทุกวนัท าการ ตัง้แต่
เวลาเริม่ท าการถงึ 15:30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ในช่วงแรกบรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหข้ายคนื/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนออก 

ตัง้แต่วนัท าการแรกของเดอืนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าผ่าน
เว็บไซต์บริษัทจดัการ หรือปรบัปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วน าไปช าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบรษิัทจดัการจะหกัเงินลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ตามวิธเีข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบยีน การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ  

สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดด้งันี้  

(1) สบัเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษด้วยกนั ภายใต้การบริหาร
ของบรษิัทจดัการ กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษด้วยกัน ภายใต้การบริหาร
ของบรษิทัจดัการอื่น 
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(2) สบัเปลี่ยนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกบักองทุนต้นทาง 
และเป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรี ภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมที่มนีโยบายสอดคล้องกบักองทุนต้นทาง และเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรี ภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการอื่น
เท่า 

เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น  

เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงโดยถอิว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอาจเป็นผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคนืสิทธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
มหีน้าทีต่้องศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร ? 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได ้      
ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ค านวณทุกสิ้นวนัท าการได้ในวนัท าการ
ถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ ให้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวนั หรือระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

ม ีบริษทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนที่ถืออยู่ 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษทัจดัการหรือบรษิัทหลักทรพัย์ทีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่า1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม  11 

• ผูล้งทุนจะต้องลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัที่ซื้อหน่วยลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกก่อนก าหนดอาจเป็นผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศกึษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

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

• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ : 02-470-5920 โทรสาร : 02-470-1996 

•  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 

ไม่ม ี

(5) การวางทรพัยส์ าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย ? 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยูข่องบรษิทั
จดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

       ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

        (1)  รายชื่อคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร์ วเิวยีน พูลล์  ประธานคณะกรรมการ 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 
• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ (มผีลตัง้แต่วนัที ่6 พฤษภาคม 2565) 
• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)  รายชื่อผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• คณุศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 
• คณุปาจรยี์ บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลี้ยง 

ชพีและกองทุนส่วนบุคคล 
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน 
• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• คุณสุภชันีย์ จงรกัษ์ลขิติ          ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์  
• คุณวรษิฐ์ โกบุตร                       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
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   (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) 

            มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 62 กองทุน 

       (4)  มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) 

            มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 79,214,672,598.54 บาท 

         (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2564) 
• คณุวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรุณ ทรพัย์ทวกีุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล ผูจ้ดัการกองทุน (ลาออกแล้ว มผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2565) 
• คุณประพจน์ อ้วนเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสทิธกิารย์ พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่13 มกราคม 2565) 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2565) 

(6) รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

•   คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA 

 ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม) จาก    
                                              Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
 พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  
                                              บลจ. บวั หลวง จ ากดั 
 พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  
                                              บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
 พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 
 พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน   
                                              ภูมิภาคอาเซยีน, บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
 พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร์ วจิยัและกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

• คุณชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2554 - 2555   ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
  พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม  13 

  ประวตักิารท างาน 
  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ 
       จ ากดั 
  พ.ศ. 2560 - 2561   ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
  พ.ศ. 2559 - 2560   นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
  พ.ศ. 2557 - 2558   วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  พ.ศ. 2555 - 2557   นักวเิคราะห์ PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  พ.ศ. 2552 - 2554   นักวเิคราะห์ FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบาย 

 เศรษฐกจิการคลงั) 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ 

  ประวตักิารศกึษา 
  พ.ศ. 2556 - 2557   ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
  พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ประสบการณ์ท างาน  
  พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
  พ.ศ. 2559 - 2560    ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
  พ.ศ. 2557 - 2558   นักวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

• คุณสิทธิการย ์พงษ์พฒันศึกษา, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557  ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ 

(หลกัสูตรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559   ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  ผูช่้วยนักวเิคราะห์ บรษิทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

•   คุณสุปรีด์ิ สุวพนัธ์, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 – 2555                     ปรญิญาโท Investment Management, University of Reading, U.K. 
พ.ศ. 2549 - 2553                      ปรญิญาตร ีบัญชีบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2564                      ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2560                      ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสิกร จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2557                      ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บล. ฟิลลิป จ ากดั 

•   คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารกัษ์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2558                      ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั, ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน  
                                             ฝ่ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564) 

พ.ศ. 2560 - 2564                      นักวเิคราะห์ ฝ่ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั       

 (7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2626-7777  

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595  

(9)  ใครเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) หมายเลขโทรศพัท์ 0-2470-9520 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

(10) ใครเป็นผู้สอบบญัชี ? 

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ชื่อ : นางสาวรฐาภทัร ลิ้มสกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 02 2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 เม.ย. 
2564 - 31 มี.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 14 เม.ย. 
2563 - 31 มี.ค. 2564 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ 
(รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ*** 

      ชนิดเพื่อการออม 
ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.45 
ไม่เกนิรอ้ยละ 3.45     

 
 

0.89 
0.89 

 
 

1.073 
1.073 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
ชนิดเพื่อการออม 
ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  

 
0.54 
0.54 

 
0.515 
0.515 

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
ชนิดเพื่อการออม 
ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

0.03 
0.03 

 
0.026 
0.026 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
ชนิดเพื่อการออม 
ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

0.32 
0.32 

 
0.309 
0.309 

o ค่าใช้จ่ายอื่น*** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21    ไม่ม ี 0.223 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.133 
0.090 

2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได ้  0.11 0.113 
o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.03 0.039 
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.01 0.010 

o ค่าธรรมเนียมใช้ขอ้มูลดชันีตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามที่จ่ายจรงิ 0.06 0.062 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.01 0.002 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้) 
ชนิดเพื่อการออม 
ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
 

1.00 
1.00 

1.185 
1.185 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.05 0.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไว้แล้ว 

              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะค านวณเป็น %      
                 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 

              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
- ชนดิเพื่อการออม 
- ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
- ชนดิเพื่อการออม 
- ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
- ชนดิเพื่อการออม 
- ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายหน่วยลงทุน (เกบ็เขา้
กองทุน) 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
- ชนดิเพื่อการออม 
- ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
ตามอัตราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอัตราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
- ชนดิเพื่อการออม 
- ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
ตามอัตราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอัตราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้ายทะเบยีนด าเนินการใดๆ
ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
- ชนดิเพื่อการออม 
- ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 

 
 

ตามอัตราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
ตามอัตราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 

 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 9.64 

• Port Folio Duration : ไม่มี 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน (ร้อยละ) 
- ชนิดเพื่อการออม : -22.2574   
- ชนิดเพื่อการออมพเิศษ : -22.3236 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์    
  หมวด ธนาคาร           15,027,508.00   11.51  

  หมวด พาณิชย ์           12,910,261.20   9.89  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง             4,787,500.00   3.67  

  หมวด ชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์               805,650.00   0.62  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค           38,067,812.00   29.16  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย์             4,583,100.00   3.51  

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม             7,144,653.00   5.47  

  หมวด การแพทย ์             5,398,300.00   4.14  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร           12,759,365.00   9.77  

  หมวด บรรจุภณัฑ์             2,692,250.00   2.06  

  หมวด ของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์               744,875.00   0.57  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์             5,178,650.00   3.97  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย์             5,628,810.00   4.31  

  หมวด ขนส่งและโลจิสตกิส์           12,593,110.00   9.65  
  หมวด ใบส าคญัแสดงสทิธใินการซื้อหุน้สามญั                 19,398.00   0.01  

 เงนิฝากธนาคาร                1,183,292.59   0.91  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัย์สนิอื่น  1,168,790.23   0.90  

 หนี้สนิอื่น  (158,066.96)  (0.12) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          130,535,258.06    100.00 
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 
  

      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน   
  

      เป็นผู้ออก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรอื ผูค้ ้าประกนั 1,183,292.59 0.91 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได้  
  

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
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สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 
15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถือ 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั
(มหาชน) 

- - AA+ 1,183,169.14 1,183,292.59 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว    
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 

หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน 

  - ตวัชี้วดั (Benchmark) SET 50 Total Return Index (SET 50 TRI) 100.00% 

 * NAV ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 2565 

   ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิด้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(14 เม.ย. 63) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(24 ธ.ค. 64) 

6 เดือน 
(17 ก.ย. 64) 

1 ปี 
(26 มี.ค. 64) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)     

  ชนิดเพื่อการออม 12.2698* 11.667 11.6498 11.4081 

  ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 12.2645* 11.6621 11.6448 11.403 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม     

  ชนิดเพื่อการออม 10.99% 3.56% 6.18% 6.74% 

  ตวัชี้วดั (Benchmark) 13.61% 3.88% 6.82% 7.90% 

  ชนิดเพื่อการออมพเิศษ 10.97% 3.56% 6.18% 6.74% 

  ตวัชี้วดั (Benchmark) 13.61% 3.88% 6.82% 7.90% 
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ภาคผนวก 1 

 

           1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

ชนิดเพื่อการออมพเิศษ  : ม ี  

1.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม)  
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (ยกเวน้กรณีที่ผูส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิัทจดัการอยู่แล้ว) พร้อมกับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ และเอกสารเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกบัการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ไว้ ณ ที่ท าการ ทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิด บญัชกีองทุน
รวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท า
การ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียด  ในใบค า
ขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง  

- หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

- ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคล 

- ทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ ภ.พ.20  
- ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  
- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
- หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  
- บญัชรีายชื่อผูถ้ือหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 

- บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เติมในอนาคต  

1.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษัทจดัการ ผู้สนใจ
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั และ/หรอื       ในกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการ ผู้สัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อได้จนถงึวนั
ท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบริหารของบรษิัทจดัการ ผู้สัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถึงวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ต็มตามจ านวนเงนิทุนโครงการที่ก าหนดในรายละเอียด
โครงการกองทุนรวม 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วย
ลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วย
ลงทุนทีก่ าหนด  

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการที่ได้รบัเงินจาก
กองทุนต้นทาง เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนเขา้  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะถอืว่าวนัที่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็น
วนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงิน ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนขาย
คนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ให้น าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบ
ก าหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัท
จดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด   (ถ้ามี) 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีบ่รษิัทจดัการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกับัญชีธนาคาร หรือ
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงินฝากดงัต่อไปนี้ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจดัการ
เปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรพัย์ 
ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคาร      ซี
ไอเอม็บ ีไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรินซเิพิลเพื่อจองซื้อ
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม ”  
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(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด 
และหลักฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกีารที่บริษัทจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้ร ับค าสัง่ซื้อและได้ร ับช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผู้สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนา ค าสัง่
ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษทัจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เซ็ท 50 อนิเด็กซ์   เพื่อการออม” 
ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วันที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ี่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้เปิดการเสนอขายไปแล้ว 
โดยบริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน  

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
อื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

1.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให ้   ผู้สัง่ซื้อแล้ว สิทธิ
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทึกขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรือเพิกถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้ 

1.3.2 ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กับผูส้ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ 
บริษัทจดัการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กับผู้สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่    วนัปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนด าเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

1.3.3 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.3.4 ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บริษทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  1.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1.4.1. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณา
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ตามวนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 
1.4.2.  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัท

จดัการสามารถเรยีกเก็บไดจ้รงิ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการบริษัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ที่ไดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพจิารณาตาม
วนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอืวนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

1.4.4. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการได้รบัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่วนัใดวนัหนึ่ง ในช่วงระหว่างวนัท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากมีการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริ่มต้นที่
จ านวนขัน้ต ่าการจองซื้อของผู้สัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาวธิีการ
ตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยค านึงถงึประโยชน์และความ
เป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

1.4.5. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  
(2) ในกรณีทีจ่ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มมูีลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษทัพจิารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้

กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณายุตกิารจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงค์ของกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลังจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงใน
วนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วัน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้ร ับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่ว ัน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้ันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง 
บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัที่
บรษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม  23 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า จ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทัง้หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้ร ับการจดัสรรแต่
บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคืนเงนิดงักล่าวได้ตามระยะเวลา
ขา้งต้น 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้ อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
สัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวิธีการในค าขอเปิด
บญัชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วยวธิีการที่บริษัท
จดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บริษทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคืน
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีด
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

   2.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมเงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุน วธิีการซื้อหน่วยลงทุน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบรษิัท

จดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบริการธุรกรรมทีใ่ช้วธิีการ
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  
-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื (mobil application) (ถ้าม)ี 
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท
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จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 
3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ได้
รบัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วาม
เหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

        2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนดิเพื่อการออม    : ม ี

ชนิดเพื่อการออมพเิศษ  : ม ี

การเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในปี 2563-2567 และการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมพเิศษ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในช่วง เมษายน - มิถุนายน 2563 เท่านัน้ตามที่กฏหมายก าหนด ทัง้นี้ หากมีกฏหมาย 
หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ระยะเวลาทีล่งทุน หรอืเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลาชัว่คราว/ถาวร หรอืปิดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว/ถาวรตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควรโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3  วนัก่อนการเปลี่ยนแปลง 
โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

2.1  การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิดบัญชีกองทุนรวม (ส าหรับผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน  
 รวม)  

2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ ้ลงทุนควรทราบ เอกสารเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (ยกเว้นกรณีที่ผู้สนใจลงทุนเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดัตัง้และจดัการโดยบริษทัจดัการอยู่
แล้ว) พร้อมกับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนและบริษทัจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวน ส่วนข้อมูล
โครงการ และเอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออม คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน
รวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนั
และเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมในอนาคต 

 2.1.2 ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 
• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี

อ านาจลงนามของนิติบุคคล 
• ทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ ภ.พ.20 
• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 
• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
• บญัชรีายชื่อผูถ้ือหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แลว้แต่กรณี 
• บญัชรีบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

  2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริ่มท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 
วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ ในกรณีมีเหตุสุดวิสยัหากวนัท าการซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัที่ไม่สามารถท ารายการซื้อหน่วยลงทุน
ได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิัท
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ (ราคาซื้อหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนั
ท าการซื้อหน่วยลงทุนนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลกัทรพัย์(ถ้าม)ี) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี  
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การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงิน ในกรณีทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจ 
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่      หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดที่บริษทัจดัการเปิด
ไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชกีระแสรายวนั 

ชื่อบญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม” 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคาร   ซไีอเอ็ม

บ ีไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซเิพิล เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม” 

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชีกองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย
กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจดัการยอมรบั ไปยังบริษัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนไดร้บัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผู้สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บริษทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

  2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให ้     ผู้สัง่ซื้อแล้ว สิทธิ
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้นหลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่าง
อื่นได ้ 

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้
และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ไดร้บัเช็ค
หรือดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อ
คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

2.3.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่ีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

2.3.3 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอ
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สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัทจัดการได้รบัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ด้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัท
จดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro 
Rata) หรอืโดยใชห้ลกั “small lot first” ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนโดยเริม่ต้นทีจ่ านวนขัน้ต ่าการจอง
ซื้อของผูส้ัง่ซื้อเป็นฐานในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะพิจารณาวิธกีารตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยค านึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

2.4.2 ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่ริษัท
จดัการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บริษัทจัดการท ารายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวันท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เว้นแต่บริษัท
จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรค 1 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
ท าใหเ้กิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

2.4.5 บริษัทจัดจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

  2.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรร
ทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย 
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ หรือวธิีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีด
ระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวิธกีารทีบ่รษิทัจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย ไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลง
ทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 
7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้  

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุ รกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  

-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  

-  แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื (mobil application) (ถ้าม)ี 

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุน ระยะเวลา และ/หรอืวนั
และเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลงที่ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวโดยทนัท ี

4.   กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนั นับ
แต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่
ไดร้บัทางโทรสาร 

5.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใดๆ
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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6.   บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนถาวร ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ โดยจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั เวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี 

8. . ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
วนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่
กองทุนรวมไปลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

         2.6. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่างหน้า 

         3. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 

ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

ชนิดเพื่อการออม (พเิศษ)  : ม ี

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง
อื่น 

ในช่วงแรกบรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหข้ายคนื/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนออกตัง้แต่วนัท า
การแรกของเดอืนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บรษิัท
จดัการ หรือปรบัปรุงในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอืว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วน าไปช าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจดัการจะหกัเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามวิธเีข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนมหีน้าที่ต้องศึกษา
และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษ  

สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดด้งันี ้ 

(1) สบัเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมพเิศษ และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษดว้ยกัน ภายใต้การบรหิารของ
บริษัทจดัการ กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษด้วยกัน ภายใต้การบริหารของ
บรษิทัจดัการอื่น 

(2) สบัเปลี่ยนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับกองทุนต้นทาง 
และเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรี ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมทีม่นีโยบายสอดคล้องกบักองทุนต้นทาง และเป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ีภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่นเท่า 

เว้นแต่มีกฏหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เพิ่มเติม 
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เปลี่ยนแปลงโดยถอิว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น  

เว้นแต่มีกฏหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงโดยถอิว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอาจเป็นผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่้องศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนหรอืผ่านช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ไดทุ้กวนัท าการทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุ
ชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางทีต่้องการจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้/ออกจะต้องส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจ านวนทีเ่ป็นไปตามมูลค่า
ขัน้ต ่าการสัง่ซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามทีก่หนดในหนังสอืชี้ชวนของกองทุนรวม 

3.1   วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก: 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก: 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวน
หน่วยลงทุนทีต่้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และบรษิัทจดัการ
หรอืผูส้นับสนุน การขายหรือรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลักฐาน ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนด เมื่อ บริษัทจัดการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

บริษัทจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/กองทุนรวมเพื่อ
การออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม/ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษของบริษทัจดัการอื่น เป็นเงินสดแยก
ต่างหากจากจ านวนเงินลงทุนที่ผู้ถอืหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนจะค านวณจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนของวนัท าการล่าสุดก่อนวนัท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ มายงักองทุน
นี้ สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชี
กองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ได้ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิัท
จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
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หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื เมื่อบริษัท
จดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

  3.2  วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันท าการของ
ประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุน (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิัทจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันท าการของ
ประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุน (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิัทจดัการ
เหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ทีท่ าการของบรษิัท
จดัการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศ
ทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

  3.3   ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่ค านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากที่บรษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์ (ถ้าม)ี 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้าม)ี  
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เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท า
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้ หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าดงักล่าวตามที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร บริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมเงื่อนไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร โดยบรษิัทจัดการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine) (ถ้าม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี 

- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 

-  แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื (mobil application) (ถ้าม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.2  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเวป็ไซต์ของบริษทัจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิด
จากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

4. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้าม)ี หรือ ในกรณีที่บริษทัจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วย
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ลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่สับเปลี่ยนก่อนการ
ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 2 

   ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนใหค้วามเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นและหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่า
เป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณี
ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นั ้นๆ โดยค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และ
ถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน           
ข้อ 1 ประเภทของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

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

1.3 มีขอ้มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการอันเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในก รณี ที่ เป็ นก ารลงทุ น ใน  B/E หรือ  P/N ที่ ออกต ราสารดังก ล่ าว เพื่ อ ช าร ะห นี้ ก ารค้ า  B/E                     
หรอื P/N ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน
รวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

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

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรพัย์สินนั ้น ต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่ เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ งก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สินที่สามารถเปลี่ยน
มือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้
กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งมขี้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมอื ผู้ออก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที่ 15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้  ในกรณีที่ว ันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.ให้
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคญั ให้ผู้ออก SN 
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 

ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1. 

2.1  มีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 
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1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. คู่สญัญา ต้องเป็นนิตบุิคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ต้องเป็นตราสาร ดงันี ้

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องมี Credit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋
ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E P/N ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี Credit Rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
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2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขี้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี Credit Rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 

2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ 
Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัย์สนิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ต้องไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการต้องปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี ้

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่า
ดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารในการกู้ยืมเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่
ทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริ่มต้นสญัญา ต้องมมูีลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  

มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount Rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม 
Reverse Repo 

4.4 การด ารงมูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้  

4.4.1 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิัทจดัการ
ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า 
Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัย์สนิที่โอน
มาดงักล่าวเป็นไปตามวิธกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลักทรพัย์หรือตราสารที่
ซื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้น
วนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
หรอืไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้ในสญัญา
ซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แล้ว บรษิัทจดัการ
จะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก Reverse Repo จนถึงวนัที่มีการ
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี
อยู่กับคู่สญัญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
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หนึ่งจากหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย์ หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการ
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดงันี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตาม
กฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มูีลค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบุิคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ทีใ่ห้ยมื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอืหลกัทรพัย์
ที ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรพัย์ โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งิน บัตรเงินฝาก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน. หรือ
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อยา่งใดอย่าง
หนึ่งดงันี ้

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ต้อง
เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  
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3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ที่มรีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่งจะมผีลให ้
บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมูลคา่หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัย์สนิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย์ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer 
Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้
ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลักษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลักษณะและสาระส าคญัของสัญญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สญัญายืมและให้ยืม
หลกัทรพัย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย

อย่าง ดงันี ้

1.1  ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบี้ย 
1.3  อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นต้น 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันทีีม่อีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาทีอ้่างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (Spot 
Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี 
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หรอื underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง

ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อยา่งใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

2.2.1  Derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC Derivatives ดงันี ้ 

2.2.2.1 กรณี เป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร

พาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผู้ค้า 

Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแล

ด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิก

ของ WFE 

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สินคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สิน

ทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรือ
ปัจจยัต่างๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันทีีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก <= 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก <= 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกินอตัราที่ก าหนดในข้อ 
3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรอืน ้ามนัดิบ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 
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3.3 เป็นดชันีที่ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่ีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิทั ทัง้นี ้หาก
ปรากฏว่าสถาบันดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอข้อมูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 

3.5.2 ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภค
ภณัฑ์สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามข้อ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบริการที่ บริษทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรพัย์สินที่จะลดความเสี่ยง การ
ลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขี้อตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนั สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและ
แจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใดดงันี ้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสี่ยงดา้นเครดติที่เกี่ยวขอ้ง
กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผู้กพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญา
ทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมีภาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความ
เสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึ้นโดยจะมผีลใหข้้อตกลงซื้อประกันความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ใน
กรณีที่ไม่ เกิด  Credit event ข้อตกลงจะสิ้น สุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทั ้งนี้  ไม่ว่ า 
Obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมีหน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกิด Credit event ขึน้กับ 
Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด Credit 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม  42 

Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากัน
เฉพาะในส่วนของสินทรพัย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ 
Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรพัย์
อ้างองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความ
เสีย่งมีภาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกับอตัราดอกเบี้ย
ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างอิง เพื่อแลกกับ
การทีผู่ซ้ื้อประกันความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิรรมของ
สินทรพัย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบก าหนด
สญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี ้

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรือสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Credit 
Derivatives นัน้ อ้างองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ิใช่รายย่อยหรือกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดียวกับ
ขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามข้อตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private 
equity ได ้โดยต้องไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัย์สินอ่ืนของกองทุนรวม : 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บรษิัทจดัการจะลงทุนหรือมไีวซ้ึ่งหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวมตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ 
ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิัท
จดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก  

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมลีกัษณะอย่างใด ไม่เกนิ 20% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
อย่างหนึ่งดงันี ้
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน   ทั ้งนี้  เฉพ าะเงินฝ ากห รือตราสารที่ ร ัฐบาล เป็น 
     ประกนั   

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผูม้ภีาระผูกพนัมภูีมลิ าเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating 
แบบ National Scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี
Sovereign Rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ที ่
Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย

ไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. 
ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
  5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
  5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม 

  แบบ filing 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั  นับแต่วนัที่

ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่ีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั  นับแต่วนัที่ลงทุน ต้อง

ขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

ไ ม่ เกิ น อั ต ร าดั งนี้  แ ล้ ว แ ต่ อั ต ร า ใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5%  

6 ทรพัย์สนิดงันี้  
6.1    ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ส าหรับ  ผู้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงตราสารทุนทีผู่ ้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนนิการแก้ไขเหตุทีอ่าจท า
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรพัย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์

 ไม่เกินอัตราดังนี้  แล้วแต่อัตราใดจะสูง 
 กว่า 
(1) 10%  
(2) น ้ าหนักของทรัพ ย์สินที่ ลงทุ นใน 

 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

 6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 

 6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ <= 397 วนั นับ
แต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 
ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี ้
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9   
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านอง

เดยีวกบับุคคลตาม ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5   DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6.1   reverse repo 
6.6.2   OTC derivatives 

6.7   หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย

ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยดงักล่าวที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรพัย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(Diversified Fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private 
equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ต่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรือ
อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ 
ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้ีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิการ เช่าแล้ว แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมีลักษณะตาม 
6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิัททุกบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการเข้า
เป็นคู่สญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2) น ้ าหนั ก ของท รัพ ย์ สินที่ ล งทุ น ใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group Limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

สว่นท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้ร ับโอนกรรมสิทธิม์าจากคู่สัญญาตาม Reverse 
Repo หรอื Securities Lending หรอื Derivatives)  

-  รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชีเว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ 
< 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  
คงเหลอื <= 6 เดอืน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ทีม่ี
อายุโครงการ > 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
2 ทรพัย์สนิดงันี้ 

2.1   B/E P/N หรือ SN ที่มเีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้ีการ
รบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
ขออนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
(ขอ้นี้ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่ีอายุไม่เกนิอายุ
กองทุนหรอืรอบการลงทุนของ MF หรอืมกีารลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรพัย์สนิดงักล่าวมอีายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending ไม่เกนิ 25% 
5 Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน

ส าหรับ MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก
ทรพัย์สินหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้     ตรา
สารหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

6 Derivatives ดงันี้ 
6.1 ก า ร เ ข้ า ท า ธุ ร ก ร ร ม  derivatives ที่ ม ี      

วตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging)  
ไม่เกนิมูลค่าความเสีย่งทีม่อียู่ 

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลด
ความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่มกีารลงทุนแบบซับซ้อน 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกนิ 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณี MF มกีารลงทุนแบบซับซ้อน 
จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าวามเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็น
ดงันี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่มกีลยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) 
หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซับซ้อน  (exotic 
derivatives) 
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หมายเหตุ :    ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ Product 
Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

  ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมจี านวนหุน้

ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 

และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงนิ (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนั ้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็
ได้โดยข้อมูลหนี้สนิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มกีารเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป  
และในกรณีทีผู่ ้ออกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น
งบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกราย
นัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่ ้ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่
และม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่น
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 

1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF  ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี ้
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  ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
(1)  การลงทุ น ในห น่วย CIS ของกองทุ นที่มี ลักษณ ะครบถ้ วน 

ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4. หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน Infra   ที่
ออกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วยPropertyของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ที่ออก
หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity 

หมายเหตุ: *หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู่ ้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบัญชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Princip le (US GAAP) เป็นต้น 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน” 

สว่นท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบตัิทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจน เป็นเหตุให้
ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งรายงาน
ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วนั
นับแต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรพัย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคณุสมบัต ิแล้วแต่กรณีและ
ใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบัตใิห้เป็นไปตาม (2) บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูล
ตามข้อ (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สินในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บ
ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดเว้น
แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่
เกนิระยะเวลาดงันี ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรพัย์สิน ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงินหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งิน ตามขอ้ 1 ใน
ส่วนที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เว้น
แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจัดท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได ้
และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3)(ก) หรือ (ข) บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลตามข้อ (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหีุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสยีในกิจการที่ลงทุน 
(Concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบริษทัจดัการ
ต้องด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสียงในหุน้จ านวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อน
ผนัจากส านักงาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมอี านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สินเป็น
หุน้ของบรษิัทจดทะเบยีน และการได้มาซึ่งหุน้ของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิัท
นัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่้องท าค าเสนอซื้อ 

3.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษัทอาจลงทุนในหลักทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืได้สทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

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

4. ในกรณีที่มเีหตุสุดวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัท
จดัการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 
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ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1.1  จดัท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบริษทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีวิธกีารในการใหส้ิทธแิก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคบั โดยวิธีการดงักล่าวต้องมีระยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัท
จดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั 
และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์เพื่อการออม  51 
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเดก็ซ์เพ่ือการออม เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด พรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเดก็ซ์
เพ่ือการออม ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิลเซ็ท 50 อินเด็กซ์   เพ่ือการออม ไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนตอ้งการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  http://www.sec.or.th/ 

➢ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัทจดัการ
และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 

➢ การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู ่44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
ชัน้16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 
www.principal.th 
บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้
ลงทุนตามค าจ ากัดความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัท
จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกัตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตาม
กฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็น
ปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

http://www.principal.th/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


