
 

 
  

 
 
 
 

 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์ มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ จึงท าให้กองทุนมี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เม่ือน าเงินบาทไปซ้ือหลกัทรพัย์ บริษัทจดัการอาจใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปล่ียนอตัราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จดัการ
กองทุน เน่ืองจาก กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/
หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้  

• กองทุนน้ี มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน  จึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงินในขณะนั้นและปัจจยัอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น หากผู้จดัการกองทุน
พิจารณาว่าการป้องกนัความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย  หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจ
ได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเพียงบางส่วนกไ็ด้ เน่ืองจาก
การใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงจะมีต้นทุนในการท าธุรกรรม ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น 
กองทุนจึงยงัมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรพัย์ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน 
และค านึงถึงวตัถปุระสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• กองทุนน้ีอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย ์
หรือดชันีกลุ่มหลกัทรพัย์ หรือสินทรพัย์อ่ืนใด ท่ีเกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย์ทัง้ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเสี่ยงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรือชนิดเพ่ือการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดผู้

ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ และชนิดเพ่ือการออม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทัง้ 8 ชนิดก่อนท าการลงทุน  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนใน
อนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกก็ได้ ดงันั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุน เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบั
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (SSF) ในคู่มือการลงทุนโดยเป็นไป
ตามเกณฑ์กรมรรพากรก าหนดให้เข้าใจ หากมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้

สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ

ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 7 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2566 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด ์ 
Principal Strategic Income Fund (PRINCIPAL SIF) 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด ์ 1 

สรปุข้อมูลกองทุน 

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

 ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์ 
(Principal Strategic Income Fund, PRINCIPAL SIF)  

 ประเภทโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมผสม 
โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF -A) 
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCI PAL SIF -D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF -I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-SSF) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมประเภทผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนกิส์และชนิดผู้ลงทุนพเิศษได ้โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด สาหรบัการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทยีัง่ไม่ได้เปิดให้บริการ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคญั โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบไม่น้อยกว่า 7 วนั 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

ลกัษณะพิเศษ ลงทุนในต่างประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุน
ในตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (ETF REITs) และกองทุนโครงสรา้งพื้นฐาน ตราสารทีม่ลีกัษณะ
ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่
ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบันการเงิน และ /หรอื ภาคเอกชน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ให้กองทุนสามารถลงทุนได้โดยความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดบัที่สามารถลงทุน
ได ้(Investment Grade) บรษิัทจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัย์แต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ 
0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนดงักล่าว จะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุน           
ในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
ในสดัส่วน ไม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ทิศทางราคาหลักทรพัย์, ทศิทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถงึค่าใชจ้่าย
ในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น  

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

5 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000.00 บาท    
ชนิดจ่ายเงินปันผล   : 1,000.00 บาท 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนสถาบัน   : 50,000,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์              : 500 บาท 
ชนดิเพื่อการออม   : 1,000 บาท 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 

  

วนัที ่19 พฤษภาคม 2559 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

เพื่อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน 
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ หน่วยทรสัต์ของทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสาร
ของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (ETF REITs) และกองทุนโครงสรา้งพื้นฐาน โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-A) เหมาะกับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการ

ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
• ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-D) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้

สม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมีสทิธิไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัิเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด (ยงั
ไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-R) เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบั
รายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัินัน้ (ยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-I) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบั
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการ
ลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-C) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชวีิต
ควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษทัจดัการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันที่มีการใหบ้รกิารบรหิารพอร์ต
การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่ริษทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นต้น (ยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-X) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบริษัท
จดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่ริษทัจดัการประกาศเพิ่มเตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ ผูล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL SIF-E) เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสข์อง
บริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้ส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ 
Internet (Easy invest) ของบรษิทัจดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิ่มเตมิในอนาคต (ยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL SIF-SSF) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่้องการออมเงนิระยะยาวและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทัง้นี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบั ติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวงัรบั
ผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• เหมาะส าหรบัผูท้ีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน, ตราสารหนี้ และกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์/REITs รวมถงึกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตรา
สารทีล่งทุนได ้

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

• บุคคลธรรมดาทีต่้องการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษี 
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4. จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด คอื 50,000 ล้านบาท  

5. รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน  

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2560 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริ่มแรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวม
ทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์
อ้างอิงโดยตรง 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่ ้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดนี้มคีวามเสีย่ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งไดสู้งกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

7. กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

ไม่คุม้ครองเงนิต้น 

8. ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุน 

1)    ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทีม่อีายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี    
   ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

2)    ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตรา   
   สารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1 ถงึ 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

3)    ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT)    
   ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

4)    ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงนิ SGD (ปรบัดว้ย  
   ต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบั 
   ดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
     9.1  การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 ท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
• 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 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน  
โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 
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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 

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 / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านกัลุมพนิ ี

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบริษทัจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิดงักล่าวทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เพื่อแจง้ ให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการแรกของสปัดาห์ซึ่งเป็นวนั
ท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

หากบริษัทจดัการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินใหผู้้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัค านวณราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
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(1) กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้ทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมริกา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้ับบุคคลดงัที่กล่าว
มาแล้วขา้งต้น 

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

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผูดู้แลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว       
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

9.3  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษทัจดัการไดทุ้กวนัท าการแรกของสปัดาห์ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
-  กรณีอตัโนมตั ิ
บรษิัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัิของกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรินซิเพลิ เดลี่ ตราสาร
รฐัระยะสัน้ 

-  กรณีปกต ิ
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการไดทุ้กวนัท าการแรกของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถงึ 15.00 น. ตามเงื่อนไขการขายคืนหน่วย
ลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
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 ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

10. การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

1.  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล    
      หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุ    
      ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้    
    16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.    การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์   
       ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
นัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) 
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

11.     การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว 

  1.  บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไว้แล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะใน
กรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลคา่ทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
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ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
(ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ 
      ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

  (ค)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ ง  
 เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน    แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าได้ไม่เกนิ 3 
วนัท าการ 

2.  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี ้

(1)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

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

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบั
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
อาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

3.  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้วหรือหยุดรบั   ค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุ นไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
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ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขาย
หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน (ตามสน.87/2558 ข้อ 30) 

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกนิ 20 วนัท าการติดต่อกัน เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอียด วธิีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมทีไ่ม่เปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ให้ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนั
ดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 

1. วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

2. วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

3. วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมูลค่าทรพัย์สินสุทธิหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั โดยใหป้ระกาศ
ภายในวนัท าการถดัไป 

• ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ 
ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website: www.principal.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.principal.th/


 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด ์ 10 

ปัจจยัความเสี่ยงของกองทุนรวม 

1.   ระดบัความเสี่ยงของกองทุน 

กองทุนมีความเสี่ยงระดบั 5 

 

 

 

 

 

 

2.   ความเสี่ยงจากธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน (Business Risk) 

กองทุนอาจมกีารกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมทัว่ไป หลักทรพัย์ของธุรกิจโครงสรา้งพื้นฐานนี้
อาจแปรผนัตามสภาพเศรษฐกจิ, การเมือง หรือกฎเกณฑ์ทีม่ีผลต่อธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ การด าเนินธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทัเหล่านี้อาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆ อาท ิต้นทุนทีสู่งขึน้, การแข่งขนัในตลาด, กฎระเบยีบ ฯลฯ 

3. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการบริหารกองทุนแบบ (Management Style Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นผู้คดัเลือกหลกัทรพัย์เพื่อลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไม่ไดส้อดคล้องกบั Index ดงันัน้ผลการ
ด าเนินงานอาจเบี่ยงเบนและไม่ไดส้อดคล้องกบัเกณฑ์มาตราฐาน (Benchmark) ได ้

4.   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในบางบริษทัที่มีปริมาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ต ่า โดยเฉพาะบริษทัที่มมูีลค่าตามราคาตลาดขนาด
เลก็ ดงันัน้ จึงอาจถูกขายในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดในปัจจุบนั หรอืทยอยขายไดใ้นจ านวนทีเ่ลก็น้อย และอาจใช้เวลายาวนาน
กว่าปกต ิ

5.   ความเสี่ยงท่ีเกิดจาภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะตลาด (Economic Investment  and Business Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในอตัราแลกเปลี่ยน และหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดหุน้ทัว่โลก ทัง้ในกลุ่มประเทศเกดิใหม่ หรอืกลุ่ม
ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว และบางประเทศทีม่รีะบบการปกครองทีเ่คร่งครดั ความเสีย่งดงักล่าวครอบคลุมถงึดุลการคา้ และความไม่
สมดุลย์ทางการคา้ และนโยบายทางเศรษฐกจิทีเ่กี่ยวเนื่อง, ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, กฎเกณฑ์
การเพิกถอนการลงทุน, นโยบายภาครฐัทีเ่กี่ยวกบัการโอนกิจการเป็นของรฐั, ขอ้จ ากดัทางการเมอืง ซึ่งรวมถงึการเวนคืนภาค
อสงัหาริมทรพัย์, ความเสีย่งทีสู่งขึน้จากการทีท่รพัย์สนิอาจถูกโอนเป็นของชาติ หรอืเวนคนื หรือการถูกเรยีกเกบ็ภาษีส าหรบัผู้
มรีายได้สูง (Confiscatory taxation), ความไม่มัน่คงของเศรษฐกจิหรอืการเมอืง ปัจจยัเหล่านี้อาจท าใหร้าคาของหลกัทรพัย์ผนั
ผวน และขาดสภาพคล่องได้ และส่งผลกระทบต่อก าไรและผลการด าเนินงานของกองทุน นอกจากนี้ ความแตกต่างของ
เศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ทัง้ในแง่ของการเติบโตของ GDP, อัตราเงนิเฟ้อ, ค่าเงินอ่อนค่า ฯลฯ อีกทัง้ เศรษฐกิจนัน้พึ่งพา
การคา้ข้ามประเทศจงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการกดีกนัทางการค้า, การควบคุมปริมาณการหมุนเวียนของสกุลเงนิ, มาตรการ
กดีกนัทางการคา้ และเศรษฐกจิในบางประเทศอาจพึง่พาบางอุตสาหกรรม จงึอาจท าใหร้ะดบัหนี้สูงกว่าประเทศอื่น 

6. ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)  

คอื ความเสีย่งจากการผนัผวนอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรพัย์ต่างประเทศทีม่ีสกุลเงนิแตกต่าง
ไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ ๆ ด้วย  และรายรบัหรอืก าไรทีไ่ด้รบัอาจอยู่ในรูปสกุลเงนิต่างๆ ดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ในกรณีที่
อตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ขณะที่กองทุนต้องช าระเงินที่ลงทุน
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็น Base currency ดงันัน้ กระแสเงนิลงทุน, ความเคลื่อนไหวของราคาตลาด ดงันัน้กองทุนจงึอาจ
ได้รบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอาจมผีลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนได้ในกรณีที่กองทุนใช้
การ Hedging และการท าธุรกรรม อื่น ๆ เพื่อลด ความเสี่ยง จากการเพิม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ก็อาจ ส่งผลให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลง อันเกิดจากค่าใช้จ่าย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของ
ผูจ้ดัการกองทุน 
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7. ความเสี่ยงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมีการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมท าให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุ นในหลักทรัพย์พื้นฐาน 
(Underlying Security)    กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลด
ความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสียโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัรา
แลกเปลี่ยนมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมีความเสีย่งจากการที่
คู่สญัญาไม่ปฏบิตัิตามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกับธนาคารที่มกีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย์ 

 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

        กองทุนมีเครื่องมอืการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

    1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัทจดัการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิ 

 จากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดย 

บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุน
รวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขาย
ทรพัย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสัดส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรอือากร
แสตมป์ที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบริษทัจดัการ
อาจพิจารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่ีอยู่และหรอืสมมตฐิานและหรือการประเมนิจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง
เท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกับ
สภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน 
นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรพัย์ทีก่องทุน
รวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใช้
ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง 
ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจรงิไดต้ามทีบ่ริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะ
ปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินดว้ยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการที่มี
การใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วทีเ่กี่ยวข้องกบัการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ใน
วนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียก
เก็บเงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระด้วยเช็คที่เรียกเกบ็ไม่ได้นัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไป
ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่สา
นักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธไิม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั และ/หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องมือใ นการ
บรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมูลค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัย์สินสุทธทิัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่
บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน 
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนห น่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

         กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 3.00 % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้ง
บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 7 วนัท าการ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช้ Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิบตักิับค าสัง่
ทีไ่ด้จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกับค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้
Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings 
และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 
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2. บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามทีบ่ริษทัจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกนิ 
Notice period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทัจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการและในหนังสือชี้
ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกันไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่ีการใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจริงทีม่ีอยู่และหรือสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็น
ต้น 

    2.2  เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

 โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

 ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

 หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

 1.  บริษั ท จัด ก ารจ ะท าก าร รับ ซื้ อ คื น ห น่ ว ยล งทุ น  (redemption) แล ะสับ เป ลี่ ย น ออก  (switch out) ไ ม่ เกิ น   
 Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืน ห น่วยลงทุน ทั ้งนี้  เว้นแต่กรณี ที ่ 
 กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 เกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption 
Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch 
out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-
rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุน
อาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลคา่หน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
นัน้ รวมทัง้อาจไม่ได้รบัเงินค่าขายคืนทัง้จ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บรษิัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลังของค าสัง่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยปัจจุบันบริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มีการยกเลกิค าสัง่รบัซื้ อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บริษทัจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลือ
ได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการ
ด าเนินการดงักล่าว 
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4. บริษทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption 
Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่องเพียงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามข้อมูลทีไ่ดร้บัจากผู้สนับสนุนการขายและ
รบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลย
พนิิจของบริษัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period 
สูงสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิีการค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใช้เครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี้ ในกรณี
ทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ -ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมือนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดย
ค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มีความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สินลดลงจากภาวะปกต ิสภาพ
คล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของ
กองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรือปัจจยัอื่น ๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 
เป็นต้น 

3.  การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  ที่ สน. 
9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
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การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) 

4.   การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน    
      (suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้ร ับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านักงาน โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดย
บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วย
ลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่น ใดดังต่อไปนี้  ซึ่ งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 
(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนั ้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าอย่างใดอย่าง  

 หนึ่งดงันี ้
(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ  

 ปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม 

 กฎหมาย 
(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้  

 ไดใ้นสาระส าคญั 
2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการ

ของตนอนัเนื่องมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ 
และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท า
ไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดยโดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธใินหน่วย
ลงทุน  ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัทจดัการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้ถอืหน่วยลงทุน
เพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

บรษิัทจดัการกองทุนมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเป็นข้อจ ากัด การถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดหุน้ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิัท
จดัการ 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของ บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธิออกเสียง และการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงของบรษิทัจดัการไดท้ี่
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัและดูแลการปฏบิตัิงาน  
   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 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวงทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของบรษิทั
จดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 
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ข้อมลูเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด 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 (ลาออกแล้ว  

     มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 64 กองทุน 
• มูลค่าทรพัย์สนิสุทธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 75,974,017,511.86 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คณุศุภกร 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 
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• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณนันทนัช กติเิฉลิมเกยีรต ิ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถิุนายน 2565) 

  5.   รายชื่อผู้จดัการกองทุน (ขอ้มูล ณ วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 

•   คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA (มผีลตัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564) 
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. บวัหลวง 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 

• คุณชนัยกานต์  สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 
พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั  
พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 
พ.ศ. 2538 - 2542                พนักงานอาวุโส ฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชพี บง.ธนสยาม 

• คุณวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 

• คุณวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์          
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ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คุณธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  
     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ประวตักิารท างาน   
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห์, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห์, ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) 

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก้ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช่้วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

•   คุณวรพจน์ คุณาประสิทธ์ิ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555                     ปรญิญาโท Master of Financial Engineering, University of Hawaii at Manoa, USA, 
พ.ศ. 2551 - 2553                     ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2544 - 2547                     ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                  ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัย์ผสม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - 2564                     ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2561                     ผูจ้ดัการกองทุน อทีเีอฟ บลจ. บางกอกแคปปิตอล จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558                     ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั          
พ.ศ. 2556 - 2557                     เจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั     
พ.ศ. 2555 - 2556                     เจา้หน้าทีล่งทุนตราสารหนี้ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั มหาชน 

•   คุณปัญชรสัม์ิ สีวราภรณ์สกลุ, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2554                      ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายการลงทุนสนิทรพัย์ผสม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564                     ผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล บรษิทั ท ีซ ีท ีจ ากดั 
พ.ศ. 2562 - 2564                      รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2562                      ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน-ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บรษิทั    

                                        หลกัทรพัย์จดัการกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2558                      เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายจดัสรรสนิทรพัย์และกลยุทธ์การลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

•   คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565) 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2555 - 2556                      ปรญิญาโท International Finance, The University of Glasgow, Glasgow, United 
Kingdom 
พ.ศ. 2551 - 2555                      ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์บณัฑติ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์       
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุนสินทรพัย์ผสม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564               ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561               นักวเิคราะห,์ บมจ. เอฟดบับลวิดี ประกนัชวีติ 
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558               เจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาด ฝ่ายลูกคา้สถาบนักองทุนส่วนบุคคล), บลจ. กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2560               ผูจ้ดัการลูกคา้สมัพนัธ์, ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั 

6.    ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  

 หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.    นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.    ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย โทรศพัท์ 02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

9.   รายชื่อผู้สอบบญัชี 

 ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 
 ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชย์เจรญิ 
 ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 
 นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา 
 นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 
 รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
 บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

            อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชัน่ 18A เลขท ี 503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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ข้อมูลอื่นๆ 

 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้  
      ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
พ.ค 2564    

- 30 เม.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
พ.ค 2563  

- 30 เม.ย. 2564 

ตัง้แตว่นัท่่ี 1 
พ.ค 2562  

- 30 เม.ย. 2563 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ (รอ้ยละต่อปี
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ** 

      ชนิดสะสมมูลค่า 
      ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 

 
 

1.156 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

1.153 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

1.158 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ชนิดสะสมมูลค่า 

      ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 
0.803 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.801 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.804 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
ชนิดสะสมมูลค่า 

      ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 

 
0.032 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.032 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.032 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
ชนิดสะสมมูลค่า 

      ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
0.321 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.320 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
0.322 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 

                 ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรอื 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดสะสมมูลค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 

รอ้ยละ 0.50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้  
      ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
พ.ค 2564    

- 30 เม.ย. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
พ.ค 2563  

- 30 เม.ย. 2564 

ตัง้แตว่นัท่่ี 1 
พ.ค 2562  

- 30 เม.ย. 2563 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

o ค่าใช้จ่ายอื่น** ไม่เกนิรอ้ยละ 3.63 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได ้  0.096 0.1 0.067 
o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.006 0.004 0.002 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.011 0.010 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามที่จ่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี 0.011 
o ภาษีหกั ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหน้ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.077 0.062 0.019 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.002 0.002 0.002 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์  
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ตามที่จ่ายจรงิ 
ตามที่จ่ายจรงิ 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.021 

 
ไม่ม ี

0.023 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด**  
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้) 
ชนิดสะสมมูลค่า 
ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

 
 

1.252 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

1.253 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

1.225 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.07 0.04 0.05 
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ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 - 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 

ชนิดสะสมมูลค่า 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

 

ยกเวน้ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

 

หมายเหตุ  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่คา่ธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจ้ง   
              ใหผู้ล้งทุนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนั  

 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 48.80 

• Port Folio Duration : 0.9662 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ 
ชนิดสะสมมูลค่า -13.74   

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

    มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ         

 พนัธบตัรรฐับาล     
  อายุคงเหลอืต ่ากว่า 1 ปี             44,761,424.15   4.15  

  อายุคงเหลอืตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป             28,028,055.00   2.60  

 หุน้กู้      
  Rate AA+               2,817,822.90   0.26  

  Rate AA             20,592,427.78   1.91  

  Rate A+             19,613,005.20   1.82 

  Rate A             71,383,571.76   6.62  

  Rate A-            181,514,000.01   16.81  

  Rate BBB+             92,488,538.63   8.57  

 หน่วยลงทุน-ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร            24,788,519.10   2.76  

 หน่วยลงทุน-ด้านขนส่งและโลจสิตกิส์                  408,980.00   0.04  

 หน่วยลงทุน-ด้านอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศ            277,787,275.65   25.74  
 หน่วยลงทุน-ด้านอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ            298,076,843.90   27.62  

 เงนิฝากธนาคาร             16,259,001.53   1.51  

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ                   98,983.52   0.01  
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อื่น ๆ             

 ทรพัย์สนิอื่น             35,990,420.37   3.33  

 หน้ีสนิอื่น  (35,322,865.66)  (3.27) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ         1,079,286,003.84    100.00 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   
 
 
 
 
 

รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 72,789,479.15 6.74 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 16,357,985.05 1.52 
 (ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  

 
 
 
 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 16/06/2022 N/A      5,000,000.00       4,997,323.35  
2 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 07/04/2023 N/A    40,000,000.00     39,764,100.80  
3 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 12/03/2028 N/A    25,000,000.00     28,028,055.00  

4 
เงนิฝาก
ธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - 

AA+ 11,159,535.48 11,162,091.00 

5 
เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 

AA- 5,090,574.55 5,096,910.53 

6 
เงนิฝากสกุล
ต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - 

AA+ 12,952.63 12,952.63 

7 
เงนิฝากสกุล
ต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - 

AA+ 78,640.23 78,640.23 

8 
เงนิฝากสกุล
ต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - 

AA+ 7,390.66 7,390.66 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด ์ 25 

 ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋ 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

9 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั 
(มหาชน) - 

16/01/2023 BBB+ 18,000,000.00 18,111,224.34 

10 หุน้กู้ บรษิทั ควอลติี้เฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน) - 

08/05/2022 A- 5,500,000.00 5,577,406.07 

11 หุน้กู้ บรษิทัเซ็นทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) - 

02/05/2023 AA 9,200,000.00 9,486,330.25 

12 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 27/03/2024 BBB+ 9,000,000.00 8,964,569.07 
13 หุน้กู้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 17/12/2024 BBB+ 20,000,000.00 19,544,799.00 
14 หุน้กู้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 28/06/2024 A- 2,400,000.00 2,441,424.74 
15 หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) - 13/05/2030 A+ 10,000,000.00 9,578,789.90 
16 หุน้กู้ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) - 30/06/2025 A+ 10,000,000.00 10,034,215.30 
17 หุน้กู้ บรษิทั เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ ากดั 

(มหาชน) - 
07/09/2029 A 6,900,000.00 6,385,621.91 

18 หุน้กู้ บรษิทั เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ ากดั 
(มหาชน) - 

07/09/2026 A 30,000,000.00 31,053,761.40 

19 หุน้กู้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั (มหาชน) - 

15/11/2024 A- 15,000,000.00 15,177,282.60 

20 หุน้กู้ บรษิทั กรุงไทยคาร์เรน้ท์ แอนด์ ลสี 
จ ากดั (มหาชน) - 

25/07/2023 A- 9,100,000.00 9,266,989.91 

21 หุน้กู้ บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) - 

14/01/2025 A 12,000,000.00 11,965,744.68 

22 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์เปอร์
เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 

24/04/2024 A- 7,900,000.00 8,066,462.49 

23 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์เปอร์
เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 

03/07/2023 A- 10,000,000.00 10,220,872.10 

24 หุน้กู้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์
ยี ่จ ากดั (มหาชน)  - 

07/08/2030 AA+ 2,900,000.00 2,817,822.90 

25 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากดั - 

18/07/2024 A- 16,600,000.00 16,896,402.96 

26 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากดั - 

21/06/2025 A- 43,600,000.00 44,403,880.67 

27 หุน้กู้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากดั - 

05/11/2025 A- 15,000,000.00 15,336,835.70 

28 หุน้กู้ บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั - 05/07/2026 AA 11,000,000.00 11,106,097.53 
29 หุน้กู้ ทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่า
ไทยแลนด์ ไพร์ม พรอ็พเพอร์ตี้ - 

16/01/2023 A- 23,000,000.00 23,123,837.98 

30 หุน้กู้ บรษิทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั - 

16/08/2022 BBB+ 27,000,000.00 27,316,019.88 

31 หุน้กู้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) - 

09/11/2022 BBB+ 18,300,000.00 18,551,926.34 

32 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส์ 
แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) - 

26/06/2023 A- 30,100,000.00 31,002,604.79 

33 หุน้กู้ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั 
(มหาชน) - 

24/05/2024 A 21,300,000.00 21,978,443.77 

 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว 

   
  

              *2 อนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป 
ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ TRIS Rating   
AAA     อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และ

ไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ  
AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบั AAA  
A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่า 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ทีเ่พียงพอ แต่มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมคีวามสามารถในการช าระหนี้ที่
อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยู่ในระดบัสูงกว่า 

BB มคีวามเสี่ยงในระดบัสูง บรษิัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ทีไ่ม่เพยีงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมด
ความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหนี้ไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม
อื่นๆ  

C มคีวามเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงทีสุ่ด บริษทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นตามก าหนดอย่าง
ชดัเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมีความสามารถใน
การช าระหนี้ได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยู่ในสภาวะผดินัดช าระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นไดต้ามก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายใน
ระดบัเดยีวกนั 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

หมายเหตุ :      

-    เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุน 

-    ตวัชี้วดั 

1) ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยที่มอีายุคงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  
2) ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 

1 ถงึ 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 
3) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์และกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 
4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนั

ความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัค่า
สกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15) ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

*    NAV ณ วนัที่ 29 เม.ย. 2565 
-    ผลการด าเนินงานในอดตี มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ผลการด าเนินงาน 
ส้ินสุด  ณ วนัท่ี 30 เม.ย 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(1 พ.ค. 56) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(28 ม.ค. 2565) 

6 เดือน 
(29 ต.ค. 2564) 

1 ปี 
(30 เม.ย. 2564) 

3 ปี 
(26 เม.ย. 2562) 

5 ปี 
(28 เม.ย. 2560) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)       

  ชนิดสะสมมูลค่า 11.8042* 11.4820 12.0919 11.8413 11.6312 10.2160 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์       

  ชนิดสะสมมูลค่า 2.83% 2.96% -2.38% -0.31% 0.44% 2.93% 

  ตวัชี้วดั (Benchmark) 4.10% 2.74% -1.79% 1.38% 2.67% 4.57% 
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ภาคผนวก 1 

1. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

        1.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

       - บรษิทัจดัการ 

       - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

        1.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

1.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน 
และบริษทัจดัการจะจดัใหม้ีหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่
จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวม
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 (3.2.1 วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 
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วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการ
สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการ ผูส้ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถึงวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 
บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใช้ราคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการที่ได้รบัเงนิจากกองทุนต้น
ทาง เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนเขา้  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท า
การขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงิน ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการให้
มกีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) พร้อม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่ง
บริษัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับัญชธีนาคาร หรือวิธีการอื่นใดทีบ่ริษัท
จดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรือบญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อ
รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญช ี
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชอีอมทรพัย์ ชื่อบัญช ี“บลจ.พรนิซิเพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพิล 
สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงินสด บริษัทจดัการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด และหลักฐานการ
ช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บรษิัทจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับริษทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื  
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3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์” ซึ่งเป็นกองทุนเปิด
ปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
สบัเปลี่ยนไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

1.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพิกถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้ 

1.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่ขาย
หน่วยลงทุนให้กบัผู้สัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจดัการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืน
ให้กับผู้สัง่ซื้อภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

1.2.3.3  ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อน
การด าเนินการ  

1.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่บริษัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพิจารณา
ตามวนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 

3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการบรษิัทจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ัง่ซื้อ ที่ไดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บั
ใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ด้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 
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หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะ
พิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการ
พจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษทัจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

4. บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ไดแ้ล้วทัง้หมด 

1.2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ใหก้าร
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(3) ในกรณีที่มีเหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
และวตัถุประสงค์ของกองทุนได ้ 

1.2.5.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงใน
วนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึ้นจากเงินที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั ้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะ
ช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัทีบ่รษิัทจดัการ
ช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

1.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่
บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลา
ขา้งต้น 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตาม
รายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชี
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กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้สัง่ซื้อ
ได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัท
จดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัทีม่ีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกนั หรือบริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามข้อมูลทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร 

2.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

2.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

2.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี 

ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ม ี 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์   : ม ี 

ชนิดเพื่อการออม    : ม ี

2.2.1   การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

2.2.1.1   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ พรอ้มกับค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 
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ทัง้นี้ ส าหรบัผู้ที่เปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการจะจดัให้มีคู่มือการ
ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อท าการศกึษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 

 2.2.1.2  ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิตบุิคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

 หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

   2.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

  2.2.2.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีัญชีกองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย ระหว่างเวลาเริ่มท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 
30 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศของกองทุนหลัก และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ  ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทั
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 
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 ราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

 ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ภายในวนัท าการถัดจากวนัท า  
 การขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าการสัง่ซื้อทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้ชวน 

 การส่งค าสัง่ซื้อและช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

  1.   ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย  
 ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษทัจดัการอาจด าเนินการให ้ 
 มกีารหกักลบกนักไ็ด ้

  2.   ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บริษทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้ม 
 ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือ 
 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงินสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรือวธิีการอื่นใดที ่
 บรษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้เพื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“  
 บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย   
 จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชกีระแสรายวนั ชื่อบัญชี “บลจ.พรนิซิเพิล เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด     
 พรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์” 

(3) บญัชอีื่นใดที่บริษทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะระบุรายละเอยีด  
 ไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงินสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีัญชกีองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยกรอก
รายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ส่งโทรสาร
พรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนจะมอบส าเนา ค าสัง่ซื้อให้แก่ผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

    2.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.2.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อแล้ว 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ
ยกเลิกหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิ    ค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงินด้วยค าสัง่หกับัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัด
จากวันที่ได้ร ับเช็คหรือดราฟต์นั ้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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2.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อน
การด าเนินการ  

    2.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอ
ต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถ
จดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริงในวนัท าการขายทีบ่รษิัทจดัการท ารายการ บริษทัจดัการขอสงวน
สทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิที่บรษิัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้
จรงิ  

2.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เว้น
แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้
สัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบียนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่
จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มี
ดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อห น่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงินค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารใน
ค าขอเปิดบัญชีกองทุนของผูส้ัง่ซื้อได้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพจิารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวดว้ยวธิีการทีบ่รษิัท
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงิน
ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
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1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิวธิีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั ้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ
(Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มี
ลกัษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

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

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างนอ้ย 14 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

4.  กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัทจดัการภายใน 3 วนั 
นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจริงไม่ตรงกนั หรอืบริษทัจดัการไม่ได้รบัเอกสารตวัจริงไม่
ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีาร   ท าธุรกรรม
ใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บริษทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.  ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่ องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
ทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พียงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น 
ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 
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 3.   การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
ชนดิสะสมมูลคา่    : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ม ี

3.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2 รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
อกีกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ภายหลังหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แล้วน าไปช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง 

บริษัทจดัการก าหนดให้ผู้ลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) ภายใต้การบริหารของบรษิัท
จดัการมายงักองทุนนี้ได ้(กองทุนปลายทาง) โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3.2.1 วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน   

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหวัข้อ
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ มายัง
กองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคย
เปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ในวันและเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอยีด
ในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) พร้อม
เอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคืน เมื่อบริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิก
ถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะยกเวน้ข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผูส้ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมโดย
ปฏิบตัิเช่นเดยีวกับการเปิดบัญชกีองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  
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กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ทีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และ
บริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใด
ทีบ่ริษัทจดัการก าหนด เมื่อบริษทัจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วน าไปช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบรษิทัจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ตามวธิเีข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบยีน การ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนมี
หน้าทีต่้องศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร  

 1. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิทัจดัการ  

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/ห น่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ  

1.2 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ (ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนดให้
มกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบริหารของ
บรษิทัจดัการ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผ่านช่องทางอื่นทีบ่รษิัทจดัการก าหนด ได้ทุกวนัท าการที่ก าหนดใหเ้ป็นวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการจะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า/ออกชนิดหน่วยลงทุนน้ีจะต้องส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ย
จ านวนทีเ่ป็นไปตามมูลค่าขัน้ต ่าการสัง่ซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามทีก่หนดในหนงัสือชี้ชวนของกองทุนรวม  

2. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัท
จดัการกบักองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น  

กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้บรษิทัจดัการ (SWITCHING IN)  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามายงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และแสดงความจ านงในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนนี้ได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้มูลต่างๆในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากบรษิทัจดัการ (SWITCHING OUT)  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ไปยงั
กองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น  สามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุจ านวนเงนิหรือจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุน
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ปลายทางพรอ้มเอกสารหลักฐานอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วน าไปยื่นที่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัท
จดัการอื่น เป็นเงนิสดแยกต่างหากจากจ านวนเงนิลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยต้องการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
จะค านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการล่าสุดก่อนวนัท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

3.2.2 วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยต้องเป็นไปตามวนั เวลาในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหวัข้อ
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

2)  ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวนัเสนอขาย
หน่วยลงทุนระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการ ของประเทศ
ของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทั จดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บริษัทจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ  และ/หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัขายคืนหน่วยลงทุน
ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บริษัทจดัการ
เหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ และ/หรือผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

3.2.3  ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัท า
การที่บริษทัจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บั
ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ภายในวนัท าการ ถัด
จากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี     ทีส่มบูรณ์ และไดท้ า
รายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  
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  เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท า
ให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมูีลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชีขัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ที่ใชใ้นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.   บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทน โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใชใ้นการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้วิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic 
Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้
การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

3. บริษทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การ
หยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่สบัเปลี่ยน
ก่อนการด าเนินการ 
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ภาคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน:  

1  ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บริษทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
พจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อน
การด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแล้ว 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภท
ของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่จะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที่
ครบถ้วน ดงันี ้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2  สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่ีเงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการ
ใหม้ีการรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้ตามวิธกีารที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัใน
ระดบัสากล  

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E P/N ดงักล่าวต้องมี
การรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

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 การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้  

2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดยีวกับ underlying derivatives ตามที่
ระบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1  
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2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สินใด ๆ ทรพัย์สินนัน้ ต้องเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. 
ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่อาจท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สินดงักล่าวไวใ้น
หนังสอืชี้ชวนดว้ย  

2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้ สามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้ 

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่ งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับ ออก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  

2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ให้ค านวณ
และแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  

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

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศ  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่  

2.2.5  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกับทีใ่ชใ้น
การค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดงักล่าว ให้ บลจ. ทุกวนัที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณ
และแจง้มูลค่ายุตธิรรม ภายในวนัท าการถดัไป  

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคญั ให้ผู้ออก SN ส่ง
ราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

สว่นท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการลงทุน
ดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1  มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุน
ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้  

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

1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์       43 
 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  

2.กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 

2.1  มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับข้อก าหนด ส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET  

สว่นท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

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 ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

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 ดงันี้ 

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องมี Credit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออก
ตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งิน หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดงันี ้
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2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit 
Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้  หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้ับ Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี ้

2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้ับ 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) หรือ 
TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่า
ดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่
ทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริ่มต้นสญัญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วธิกีาร ดงันี้  

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

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอืตราสารตาม  

Reverse Repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้  

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

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) บริษัทจดัการต้อง
เรียกให้คู่สญัญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรพัย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า Reverse 
Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อและทรพัย์สินที่โอนมาดงักล่าว
เป็นไปตามวิธีการดงักล่าว ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่มูลค่าหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่า
สมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อณ สิ้นวนั 
มมูีลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรอืไม่
เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมีการก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้
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ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แล้ว บริษัทจดัการจะไม่
ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5 การค านวณมูลค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจาก Reverse Repo จนถึงวันที่มีการ
ค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่
กบัคู่สญัญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง
จากหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมที่เกดิจาก Reverse 
Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่ สญัญา 
หลกัทรพัย์ หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าว
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. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอืหลกัทรพัย์ที ่
ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี ้

3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรพัย์ โดยต้องเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทัเงนิทุน. 
หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่ีก าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับ
แต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit Rating 
อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
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3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้อง
เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ทีม่ีรายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มนีโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกันตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวิธอีื่นซึ่งจะมีผลให ้
บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนีต้ามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 

3.4 ด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมูลค่าหลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัย์สนิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย์ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ทีม่ีอายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer 
Rating ต้องเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลักษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืม
หลกัทรพัย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบี้ย 

1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นต้น 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
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1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่
ดชันี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายดว้ย 

2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงันี ้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์. 
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแล
ดา้นหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชกิของ 
WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันดีงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวิธกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying หรือปัจจยั
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี ้

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกินอัตราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวข้องกบัทองค าหรือน ้ามนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันอีื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี ้

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 
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3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดงักล่าวเป็นบริษัทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอข้อมูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดงันี้ 

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

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสินคา้โภคภณัฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามข้อ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้ห็น
ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บริษทัจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุน
อาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สินทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน
ใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และ
วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจง้มูลค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี ้

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสี่ยงดา้นเครดติที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผู้กพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ใน
ฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อ
เกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกิด 
Credit Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้  ไม่ว่า Obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ Obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใด
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รายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึ้นกบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์อ้างอิง
ที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสินทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รืออัตราลอยตวัที่อ้างองิกบัอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตก
ลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสินทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ ้ซื้อประกัน
ความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กับ
ผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด Credit 
Event) 

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Credit 
Derivatives นัน้อ้างองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity \ 

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่ีคุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั ตราสาร TS ใน
ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดย
ต้องไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้้ลงทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน  

2.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนต่างประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรือลกัษณะ
ของหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่น และหากบรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใต้แนวทางทีแ่ก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดย
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ิด
ไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มี
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายหลักทรัพ ย์
ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ 2 
ประเภทของหลักทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่จะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมคีุณสมบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี ้

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
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1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุ นได้
ด าเนนิการใหม้ีการรบัโอนสทิธเิรียกร้องในตราสารได้ตามวธิีการทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถ
เข้าถงึได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลักวิชาการอนัเป็นที่ยอมรบั
ในระดบัสากล  

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E P/N ดงักล่าวต้องมี
การรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

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

2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้  

2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1  

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ ต้องเป็นทรพัย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps 
and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน 
บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน
ดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้ชวนดว้ย  

2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้ 

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  

2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่ว ันดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ใหค้ านวณ
และแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  

2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ ให้ออก SN 
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียน TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ   คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่  
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2.2.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือไดซ้ึ่งเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และ บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  

2.2.5.1  ใหผู้้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึ่งเกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัทีใ่ช้
ในการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ
และแจง้มูลค่ายุตธิรรม ภายในวนัท าการถดัไป  

2.2.5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคญั ให้ผูอ้อก SN ส่ง
ราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property  

1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้  

1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่ก ากับดูแลด้าน
หลักทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO  

1.2.3  ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล การออก การเสนอขายและการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุน
รายย่อยของประเทศนัน้  

1.3  ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน อย่างเพียงพอ ทัง้นี้ 
ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด  

1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมีการจ ากัดการ
กู้ยมืไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุน
ดงันี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค า
แท่ง)  

1.4.1  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP  

1.4.2  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปหลกัเกณฑ์ product 
limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  

1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้ ในกรณี
กองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สินซึ่งเป็นประเภท
และชนิดเดียวกับที ่MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรพัย์สนิที่ไม่สามารถลงทุนได้มาค านวณตาม
สดัส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.5  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้อง
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จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็นและคา่ธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไว้
ในหนังสอืชี้ชวนดว้ย  

2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1  

2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 
1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ต้องเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี ้

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) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบี้ย 

1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นต้น 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่
ดชันี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไข การลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 
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2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงันี ้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคาร
พาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผู้ค้า 
Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บั
อนุญาตให้ประกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแล
ดา้นหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ 
WFE  

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันดีงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่ีการก าหนดวิธกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรอืปัจจยั
ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่เกินอตัราทีก่ าหนด
ในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบที่
เกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีที่มอีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองค าหรือ
น ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันอีื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี ้

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.1 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สญัญานัน้โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รบัการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทัง้นี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอข้อมูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสินค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่าง
ดงันี้ 
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3.5.1 ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 

3.5.2 ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามข้อ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัทจดัการแสดงให้เห็นได้ว่า
วธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บริษทัจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุน
อาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สินทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุน
ใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ใหบ้รษิัทจดัการทราบทุกวนัที่ 15 และ
วนัสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี ้

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผู้ผูกพันตาม Obligation นัน้ โดย
คู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกัน
ความเสี่ยงเมื่อเกดิ Credit Event ขึ้นโดยจะมีผลใหข้้อตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัที (ใน
กรณีที่ไม่เกิด Credit Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้     ไม่ว่า Obligation 
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ Obligation มีหลายรายการซึ่ง
ก าหนดให้ผูข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation 
รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรพัย์รายนัน้ 
แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสี่ยงของสินทรพัย์อ้างองิที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสินทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรอือัตราลอยตัวที่อ้างองิกับอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน 
และส่วนทีล่ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกับการที่ผูซ้ื้อประกนัความเสีย่ง
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จะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิใหก้ับผู้ขายประกัน
ความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใช้บังคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์
หรอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Credit 
Derivatives นัน้อ้างองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity 

การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงันี้กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มคีุณสมบตัแิละ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกับข้อก าหนดส าหรับ ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3ใน
กรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามข้อตกลงกับกิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity 
ได ้โดยต้องไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าให้ผูล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน  

3.  ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 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 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมีลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึ่ง
ประเทศนัน้ต้องม ีSovereign Rating อยู่
ในระดบัที ่Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
     ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน 
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 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และขนาดย่อมแห่ง 
            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 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 
     ต้องขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัย์สนิดงันี ้ 
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัย์ส าหรบัผู้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท า
ใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

 6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสารBasel III 

 6.4.2 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
      6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
              6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย          

   หลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
              6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด              

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุนใน  
       Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
                  ตามแบบ filing 
       6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  ≤ 397 วนันับ       

        แต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื             
       6.4.3.2 ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้อง บุคคลดงันี ้

       6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
       6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น    

         สมาชกิ 
       6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง    

         เดยีวกบับุคคล ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแตว่นัที ่ 

 ลงทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ทีม่ ีIssuer Rating อยูใ่นระดบั 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 และหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้
      6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย

ในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที่
อยูร่ะหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ 

     6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการ 
โครงสรา้งพื้นฐานอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่า  แลว้แต่กรณี 
(Diversified Fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private 
equity ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ)  

6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 2 หรอื 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 2 ทีจ่ด
ทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กจิการโครงสรา้งพื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่าแล้ว แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะตาม 
6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  
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หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก 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 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี ้ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั Group Limit 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบุิคคลตามกฎหมายไทย (ไม่

รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม Reverse Repo หรอื 
Securities Lending หรอื Derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบ
ปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน 

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

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 
2.1  B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอน

สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF 
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึ่งจดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตละการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

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

2.4.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการ   
        ลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 
2.4.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรอืไม่ม ีcredit    
        rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 
5 Total SIP ซึ่งไดแ้ก่  รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.1    ทรพัย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก 
        ทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 
5.2    ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อทีต่วัตราสาร

และ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade / 
Unrated) 

 

6 Derivatives ดงันี ้
6.1  การเขา้ท าธุรกรรมDerivatives ทีม่วีตัถุประสงค์

เพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging)  
ไม่เกนิมูลค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

6.2  การเขา้ท าธรุกรรม Derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการ
ลดความเสีย่ง  (Non-hedging) 

Global Exposure Limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซ้อน 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยตอ้งไม่
เกนิ 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซ้อน 
จ ากดั Net Exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยมูลค่า
ความเสยีหายสูงสุด (value-at-Risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี้ 
(1)  Absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  Relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ Benchmark 

         หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุน  
 ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซ้อน (Complex   
 Strategic Investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่ 
 มคีวามซบัซ้อน (Exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product 
Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration Limit) 

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

บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร 

Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1    ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  ของผูอ้อก
ตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด  

         ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สนิทางการเงนิที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน า
มูลค่าหนี้สินทางการเงนิดงักล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตาม
งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนัน้จะต้องเป็น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผู้
ออกตราสาร ให้ใชอ้ัตราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
2.2     ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ

ม ีCredit Rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment Grade หรือไม่ม ีCredit 
Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่ ้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ Filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้ับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดงันี ้
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ 
   ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม  
    1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั ้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี ้
   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยไดร้บั 

   ความเหน็ชอบจากส านักงาน  
   (1.1)  มขีนาดเลก็  
   (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
   (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน 
(1) มขีนาดเลก็ 
(2) จดัตัง้ใหม่โดยมีอายุไม่เกนิ 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ทีอ่อกหน่วยนัน้  
เวน้แต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity  ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private equity 
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หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่ ้ออกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบัญชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีาม
กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง 
การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
1.  ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้

ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบัต ิและจดัส่งต่อผู้ดูแล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วนันับ

แตว่นัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  
(3)  เมื่อบริษทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิ หรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว 
รวมถงึวนัที่ไดจ้ าหน่ายทรพัย์สินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรพัยส์นิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบัต ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัใิห้เป็นไปตาม (2) บริษทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรค
หนึ่ง พร้อมสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2.  ในกรณีที่ทรพัย์สินในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดเว้น
แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3   

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดงันี ้เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี  
(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท

ทรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงินหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่
3  

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก)  
(4)  เมื่อบริษทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบั

ชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษทัจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วบรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย  
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(ก)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกนิอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนั
จากส านักงาน  

(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สินเป็นหุ้นของ
บรษิัทจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนได้มาหรอืเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิทันัน้จนถึงหรือ
ขา้มจุดทีต่้องท าค าเสนอซื้อ  

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดทีส่ามารถลงทุนได้ บริษัทอาจลงทุนในหลักทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

(2)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศทีเ่กี่ยวข้อง แต่
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3)  กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

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

4.  ในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
สามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับ
การด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อน
ครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กับผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรือวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

สว่นท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
1.1  จดัท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ  

1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี  

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการ
แก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะได้รบัมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบริษทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ ้ลงทุนท าการขายคนืหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถงึประโยชนผ์ูล้งทุนเป็นส าคญั  
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีวธิีการในการใหส้ิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดมิใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคบั โดยวิธีการดงักล่าวต้องมีระยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัท
จดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั 
และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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➢ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์  ทัง้น้ี ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์ ไมไ่ด้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง (เฉพาะ
กองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน) 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัทจัดการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ              
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ 
 
 

➢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือโดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principla.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษัท
จดัการ 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดั
ความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกบัการ
รู้จกัตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของ
ลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนด
แนวทาง 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 
ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


