
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

•   ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่ มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่  
  ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

•   ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
•   การหักลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงิน   
  ได้ พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทัง้น้ี  เม่ือรวมกับวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณอ่ืนๆ (ตาม   
  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด) สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี เว้นแต่มีกฏหมาย หรือประกาศท่ี 
  เก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 

•   การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการโอนย้ายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพื่อการออม      
  จะสามารถสับเปล่ียน หรือโอนย้ายได้ ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม หรือกองทุนเพ่ือการออมอ่ืนท่ี มี สิท ธิ   
  ประโยชน์ทางภาษีด้วยกนัเท่านัน้ เว้นแต่มีกฎหมาย หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนดเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง 

•   การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด มิฉะนั้นอาจ   
  ส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องช าระคืน สิท ธิประโยชน์ทางภาษี  ดังนั้น  ผู้ ลงทุน มีหน้าท่ี ต้องศึกษาและปฏิบัติตาม   
  ข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิต้ีอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารพอรต์การลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น ดงันัน้ กองทุนรวมจึงมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการโอกาสรบัผลตอบแทนสูง รวมถึงรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์
การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 
• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน

ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจลกัษณะกองทุนและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคล

ใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือ
ความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 7 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี  
Principal Thai Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL TDIF) 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

            
           1.  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
                ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั  อคิวติี้ 

Principal Thai Dynamic Income Equity Fund  (PRINCIPAL TDIF)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-D)  

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-A) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-C) 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-X) 

• ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส(์ชื่อย่อ PRINCIPAL TDIF-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-SSF) 
ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน
ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งัไม่ได้
เปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

อายุโครงการ  ไม่ก าหนดระยะเวลาสิน้สุดของกองทุนรวม 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มปัีจจยัพื้นฐานดแีละมแีนวโน้มการเติบโต
ในทางธุรกิจ หรือบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี และอาจจะลงทุนในตราสารของหน่วย
อสงัหารมิทรพัย์ (Property Fund) กองทุนทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และหน่วยลงทุน
ในกลุ่มกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Fund) รวมถงึตราสารอื่นใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่ตรา
สารดงักล่าว และหรอืหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์รวมถึงตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิอื่นใดใน
การใหส้ทิธไิดม้าซึ่งหุน้ดงักล่าวหรอืใหผ้ลตอบแทนกบัหุน้กลุ่มนัน้ๆ โดยขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  
ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนน   

โดยเงนิลงทุนส่วนที่เหลืออาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝากใน
สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ที่มอีายุของตราสารหรอืสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี 
และ/หรอืตราสารแห่งทุน ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ที่
ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน และ/หรือ หน่วย private equity 
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบใหก้องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืผูอ้อกตราสาร
อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหา
ดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิตี ้  2 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปัน
ผล 

 

 

 

 

 
 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

จ่ายไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ (เฉพาะชนิดจ่ายเงนิปันผลและชนิดผูล้งทุนสถาบนั) 
1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลา  
   ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอื ก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแล้วแต่กรณี และการ  
   จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติาม   
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล    
เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล
ของกองทุนในอนาคต  

   (โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ) 

ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

ลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ                            : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : 500.00 บาท 

ชนิดเพื่อการออม               : 1,000.00 บาท 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัที ่9 มกราคม 2560 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วนัที ่31 มกราคม 256 
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2.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าทีล่งทุนและท า
ใหข้าดทุนได ้ 

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทัว่ไป 

• ผูล้งทุนทีต่อ้งการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 

• ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-D) :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษ
ทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด (โปรดศกึษารายละเอยีดเงื่อนไขการจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิใน
หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ) 

• ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยี
ภาษจีากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

• ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-A) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษ
ทางภาษตีามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-C) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/ สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุน
ส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของ
บรษิัทจดัการอื่น การลงทุนจากนิตบิุคคล/สถาบนัทีม่กีารใหบ้รกิารบรหิารพอร์ตการลงทุนในรปูแบบ Asset Allocation Model รวมถึง 
ผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคตเท่านัน้ 

• ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-X) :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึ
กลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

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

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้ส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน 
MobileApplication (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบรษิทัจดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต 

• ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL TDIF-SSF) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษโีดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนน้ีสามารถน าไป
ลดหยอ่นภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑว์ธิกีาร และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงาน
ของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบัผลตอบแทนจากส่วนต่าง 
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จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด และบรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธิในการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดให้บรกิาร เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ  สถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระยะเวลาในการลงทุนของผู้ลงทุน ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์ของผู้
ลงทุน 

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

•  3,000 ลา้นบาท 

5.  รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 ธนัวาคม 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน โดยผูจ้ดัการ
กองทุนสามารถปรบักลยุทธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน และค านึงถงึ
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั ส่วนทีเ่หลอือาจลงทุนในตราสารทางการเงนิ ตราสารแห่งหนี้ อื่นๆ และ/หรอืเงนิฝาก รวมทัง้
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุนลงทุน
ได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณา   
จากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ อตัรา 
แลกเปลีย่น และค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

• ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจในความเสีย่งของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่ง 
จากการลงทุนในตราสารดงักลาว ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถงึประสบการณ์ การลงทุน 
วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงนิของผูล้งทุนเอง 

7.  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุน และไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.  ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

ดชันีผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (SET Total Return Index) 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัส่วนของตวัชีว้ดัดงักล่าวใหแ้ก่ส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูล้งทุน
ทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ ส านักงานใหญ่และสาขาของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รวมถงึ
ประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้งทุน ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 
     9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

      9.1   การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

        ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร    

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เปิดท าการ ถงึเวลา 15.30 น. โดยตดิต่อที ่

1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 

2. ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
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หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 

ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชจีองซื้อกองทุนเปิด
พรนิ ซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

 ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

      9.2    การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 
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(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กบับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุตามขอ้ (ก) หรอื (ข)   
โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 (2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคา
รบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่
ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

3.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

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

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2)             
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ด าเนนิการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 

       9.3   วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิัทจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 
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• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์. ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน 

               ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วย  
 ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก)  มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข)  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ตา่งจากราคารบัซื้อคนืที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง โดยจะยดึขอ้ก าหนด/ขอ้
กฏหมายของประเทศทีม่กีารเสนอขาย Qualifying CIS ทีก่ าหนดหลกัการในเรื่องดงักล่าวไวเ้ขม้ทีสุ่ด อย่างไรกด็ใีนส่วนของ
วธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

(3)  มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่าง
จากราคารบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
โดยจะยดึขอ้ก าหนด/ขอ้กฏหมายของประเทศทีม่กีารเสนอขาย Qualifying CIS ทีก่ าหนดหลกัการในเรื่องดงักล่าวไวเ้ขม้
ทีสุ่ด อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม  
 หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

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

(2)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3)  แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าว
แทนกไ็ด ้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั  
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 11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไว้
ในโครงการ ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะ
ราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

             (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
  การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

             (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน 
         สาระส าคญั  

(2) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการอัน
เนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการ
จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์และการค้าหลักทรพัย์และการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าได้ไม่เกิน 3 วนัท า
การ 

(3) อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามรายละเอยีดในส่วนขอ้ผูกพนั 

11.2   ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

         (ก) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดย
ได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตอ้งไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทีม่กีารระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม 
(ข) วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงบั
การซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสัง่การให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่ างใดอย่างหนึ่งดังนี้ เกิดขึ้น ซึ่ ง  
 ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

1. ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน  
 รวมลงทุนในหลักทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ 
 กองทุนรวม 

2. มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก  
 ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ 
 ดงักลา่วอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 
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11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อคนืหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

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

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ข ายคนืหน่วยลงทุน
ตามขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันท าการ
สุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุด
ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.4   บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาแล้วหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

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

•  เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิทัจดัการจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนออกไปได้ 

•  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ ์รายละเอยีด วธิกีาร เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรอืการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

13.   ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา  
  ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูกองทุนเกีย่วกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  

• ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชา้ 
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14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

•  ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

          Website: www.principal.th 
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ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

   1. ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

       กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6 
 

 

 

 

 

2. ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk)  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเนินงานของบรษิัทผูอ้อกหุ้นอนัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถในการท า
ก าไรและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัผูอ้อกหุน้ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุน้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีล่งทุน โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรา
สาร เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่า เสมอ หากมกีาร
เปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผู้ออกตราสารอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

3. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit Risk)  

ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระเงนิต้นและ/หรอืดอกเบี้ยไดต้ามทีก่ าหนด หรอืช าระไม่ครบตามจ านวนทีไ่ดส้ญัญาไว ้
หากมเีหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้จะส่งผลใหต้ราสารทีล่งทุนอาจมมีลูค่าลดลงอย่างมาก 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะวเิคราะห์คุณภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงนิและความน่าเชื่อถอืของผู้
ออกตราสารเป็นประจ าสม ่าเสมอ หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบั
สภาวการณ์ 

4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลใหร้าคาหุน้ทีก่องทุนไดล้งทุนไว้
อาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมีสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
ค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

5. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 

เน่ืองจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศไทยในปัจจุบนัซึ่งเป็นตลาดทีก่ าลงัพฒันา หุน้ต่าง ๆ ทีก่องทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง 
โดยการซื้อขายเปลี่ยนมอืของตราสารมีจ านวนครัง้และปรมิาณน้อย ซึ่งอาจขายหุ้นไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ได้ราคาตามที่
คาดหวงัเอาไว ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มคีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบั
การพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
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เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม 

    กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 

pricing) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing 
Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อื
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้ขอ้มูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
จากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความ
ผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัยส์ินทีล่ดลงจากปกต ิต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้
ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้
สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิที่ลงทุน 
รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้าม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืใน
การบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัรา
สงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื 
swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใช้
เครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการหรอื
ตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด
หรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ได้รบัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
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4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และ
หรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
สุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่าswing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch 
in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) ทัง้นี้ รายละเอยีด
วธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

     2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื  
   เท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก 
Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบั
เครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่
ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าว ในกรณีทีพ่จิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice 
period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลู
กองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
การการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใต้
ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่
กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าวRedemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุนเทยีบกบั มลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่า
เท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก มลูค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription)บวก มูลค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวส้ าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีารจดัล าดบั
ก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช้Redemption Gate ดงักล่าว 

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงื่อนไข
และวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดย
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้
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3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ถูกยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดย
บรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ 
สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอื
ปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็น
ตน้ 

3.  การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

    (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

 2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก 
การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
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 3. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิด
ใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอื ทีม่ ี
คุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

 

สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัขาย
หน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะไม่
นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงราย
เดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธิออกเสยีง และการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงของบรษิัทจดัการได้ที่เว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น 

• ไม่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
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6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

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

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

ไม่ม ี

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวางทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะอ้างอิงที่อยู่ของบรษิัทจดัการเป็น
ภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

 

             ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

        1.    รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธานคณะกรรมการ 

• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 

• คุณชอง ชอย วนั    กรรมการ 

• คุณอุเดย์ จายาราม   กรรมการ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        2.    รายช่ือผู้บริหาร 

• คุณจุมพล สายมาลา                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณแบรนดา ชู                      ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

• คุณศุภกร ตุลยธญั                     ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

• คุณปาจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิกองทุนส ารองเลีย้งชพีและ 

     กองทุนส่วนบุคคล 

• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 

• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 

• คุณสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ ์ 

• คุณปองทพิย ์สหวฒันชยั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั  

     (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2565) 

• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

 

 

 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิตี ้  18 
 

  3.    จ านวนกองทุนรวม และมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
         2565) 

• มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 67 กองทุน 

• มลูค่าทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 68,037,264,511.00 บาท 

  4.    คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน 

• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณวรียทุธ หล์ลีะเมยีร ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2565) 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณปฐมพงษ์ เรอืงคณารกัษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณวรพจน์ คุณาประสทิธิ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 

• คุณนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรติ ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่17 มถุินายน 2565) 

• คุณเตม็เดอืน พฒัจนัจุน ผูจ้ดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่16 สงิหาคม 2565) 

   5. รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

•   คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
                                            มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์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. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

พ.ศ. 2556 - 2557                      Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จ ากดั 

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธก์ารลงทุนตราสารหนี้ใน   
                                                   ภูมภิาคอาเซยีน, บลจ. อเบอรด์นี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร ์วจิยัและกลยุทธเ์ศรษฐศาสตรม์หภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 
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• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2554 - 2555   ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 

 พ.ศ. 2548 - 2552   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประวตักิารท างาน 

 พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

 พ.ศ. 2560 - 2561   ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 พ.ศ. 2559 - 2560   นักวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 พ.ศ. 2557 - 2558   วาณชิธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2555 - 2557   นักวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2552 - 2554   นักวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย  
 เศรษฐกจิการคลงั) 

• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์ 

 ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ. 2556 - 2557   ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

 พ.ศ. 2549 - 2553   ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประสบการณ์ท างาน  

 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

 พ.ศ. 2559 - 2560    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

 พ.ศ. 2557 - 2558   นักวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

•  คณุสิทธิการย ์พงษ์พฒันศึกษา, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2555 -            พ.ศ. 2557   ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจดัการ   
                                                       (หลกัสตูรนานาชาต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553  ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     ประวตักิารท างาน 

                 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน ส่วนตราสารทุน บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

                 พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล. กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 

                 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายคราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

                 พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559    ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ. วรรณ จ ากดั 

                 พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  ผูช้่วยนักวเิคราะห ์บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

•   คณุสุปรีด์ิ สุวพนัธ,์ CFA 

                 ประวตักิารศกึษา 

                 พ.ศ. 2554 – 2555                     ปรญิญาโท Investment Management, University of Reading, U.K. 

                 พ.ศ. 2549 - 2553                      ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

                 ประสบการณ์ท างาน 

                 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

                 พ.ศ. 2560 - 2564                      ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. เดนาล ีเพรสทจี จ ากดั 
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                 พ.ศ. 2557 - 2560                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. กสกิร จ ากดั 

                 พ.ศ. 2555 - 2557                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บล. ฟิลลปิ จ ากดั 

•   คณุปฐมพงษ์ เรืองคณารกัษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 - 2558                      ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท างาน  

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั, ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน  
                                             ฝ่ายตราสารทุน (ส.ค. - พ.ย. 2564) 

พ.ศ. 2560 - 2564                      นักวเิคราะห ์ฝ่ายตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

6.   ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

        7.   นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595 

        8.   ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

• ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

9.   รายช่ือผู้สอบบญัชี 

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอีย่มวณิชชา 

ชื่อ : นาย สชุาต ิ พานชิยเ์จรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

 ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

 ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท์ 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

 บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400   

 หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน  
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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 หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ล้ว 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ม.ค. 2565 - 
 31 ธ.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ม.ค. 2564 - 
 31 ธ.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ม.ค. 2563 - 
 31 ธ.ค. 2563 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได*้** 

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ 
  -ชนดิจ่ายเงนิปันผล   
  -ชนิดผูล้งทนุกลุม่ 
  -ชนดิผูล้งทุนพเิศษ  
 -ชนดิเพื่อการออม 

 
 

ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35 
ไม่เกนิ 5.35 

 
 

2.221 
1.728 
ไม่ม ี

2.221 

 
 

2.223 
1.730 
0.019 
2.223 

 
 

2.290 
1.798 
0.096 
2.290 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ** 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดสะสมมูลคา่ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนดิผูล้งทุนพเิศษ  
      -ชนดิเพื่อการออม 

 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 
ไม่เกนิ 2.14 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.873 
ไม่ม ี
1.594 
ไม่ม ี
1.873 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.873 
ไม่ม ี
1.594 
ไม่ม ี
1.873 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
1.873 
ไม่ม ี
1.595 
ไม่ม ี
1.873 

o คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

           -ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 
           -ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ 
           -ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกนิ 0.11  
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 
ไม่เกนิ 0.11 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.027 
ไม่ม ี
0.027 
ไม่ม ี
0.027 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.027 
ไม่ม ี
0.027 
0.017 
0.027 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.027 
ไม่ม ี
0.027 
0.027 
0.027 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ** 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดสะสมมูลค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
      -ชนดิผูล้งทนุกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทนุพเิศษ 
      -ชนดิเพื่อการออม 

 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54  
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 
ไม่เกนิ 0.54 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.321 
ไม่ม ี
0.107 
ไม่ม ี
0.321 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.321 
ไม่ม ี
0.107 
ไม่ม ี
0.321 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
0.321 
ไม่ม ี
0.107 
ไม่ม ี
0.321 

o ค่าใชจ้่ายอื่น*** ไม่เกนิ 2.56 ไม่ม ี 0.002 0.069 

o  ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 
   -ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
   -หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิ 1.07 
ไม่เกนิ 1.07 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

0.002 

 
ไม่ม ี

0.069 
2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  0.029 0.024 0.022 

o  ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.013 0.011 0.008 

o  ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o  ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.013 0.011 0.011 

o  ค่าใชจ้่ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.003 0.002 0.003 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ทีป่ระมาณการได้และประมาณการไม่ได)้    
-ชนดิจ่ายเงนิปันผล   
-ชนดิผูล้งทุนกลุม่ 
-ชนดิผูล้งทุนพเิศษ  
-ชนดิเพื่อการออม  

2.250 
1.757 
ไม่ม ี

2.250 

2.247 
1.754 
0.043 
2.247 

2.312 
1.820 
0.118 
2.312 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์  ตามทีจ่่ายจรงิ 0.40 0.51 0.2757 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
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               ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะ   
                  ค านวณเป็น % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 
               *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
อตัราตามท่ีระบุไว้ใน

โครงการ 
เกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
- ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

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

 
ยงัไม่ระบ ุ
รอ้ยละ 1.00 
ยงัไม่ระบ ุ
ยงัไม่ระบ ุ
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

        - ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

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

 
ยงัไม่ระบ ุ
ยกเวน้ 
ยงัไม่ระบ ุ
ยงัไม่ระบ ุ
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

        - ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

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

 
ยงัไม่ระบ ุ

ตามเงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ยงัไม่ระบ ุ
ยงัไม่ระบ ุ
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

        - ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

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

 
ยงัไม่ระบ ุ

ตามเงื่อนไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ยงัไม่ระบุ 
ยงัไม่ระบ ุ
ยกเวน้ 
ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

        - ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ยงัไมร่ะบ ุ

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ยงัไม่ระบ ุ
ยงัไม่ระบุ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล  
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

        - ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ยงัไม่ระบ ุ

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ยงัไม่ระบ ุ
ยงัไม่ระบ ุ

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยในการซื้อขายหลกัทรพัย ์เมื่อมี
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
- ชนิดสะสมมลูค่า (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33  

 
 

ยงัไมร่ะบ ุ
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
อตัราตามท่ีระบุไว้ใน

โครงการ 
เกบ็จริง 

- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

        - ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33  
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 

ยงัไม่ระบ ุ
ยงัไม่ระบ ุ

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 116.14 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) :  
 ชนิดจ่ายเงินปันผล ร้อยละ -43.50 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ร้อยละ -11.43 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ N/A 
 ชนิดเพ่ือการออม ร้อยละ -11.59 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร 33,528,220.00  10.78  

  หมวด พาณิชย ์ 43,363,957.20  13.94  

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง 9,401,625.00  3.02  

  หมวด ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 19,785,600.00  6.36  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 54,671,765.00  17.58  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 6,751,806.50  2.17  

  หมวด อาหารและเครือ่งดื่ม 17,669,140.00  5.68  

  หมวด การแพทย ์ 18,274,200.00  5.88  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 24,723,175.00  7.95  

  หมวด ประกนัภยัและประกนัชวีติ 2,306,520.00  0.74  

  หมวด สื่อและสิง่พมิพ ์ 4,053,065.00  1.30  

  หมวด บรรจุภณัฑ ์ 7,210,500.00  2.32  

  หมวด ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 7,979,850.00  2.57  

  หมวด บรกิารเฉพาะกจิ 2,384,640.00  0.77  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 15,077,984.00  4.85  

  หมวด การท่องเทีย่วและสนัทนาการ 3,195,900.00  1.03  

  หมวด ขนส่งและโลจสิตกิส ์ 21,994,600.00  7.07  

  หมวด กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื่อการลงทุน 1,374,140.00  0.44  
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ในอสงัหารมิทรพัย ์

  หมวด หน่วยลงทุน-ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศ 5,623,578.60  1.81  

 เงนิฝากธนาคาร  12,729,626.71  4.09 

อ่ืน ๆ           

 ทรพัยส์นิอืน่  1,792,693.64   0.58  

 หนี้สนิอื่น  (2,882,978.78)  (0.93) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ   311,009,607.87   100.00 
หมายเหตุ : 
  

* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
    
รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 12,729,626.71 4.09 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV    
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 12,728,525.40    12,729,626.71  

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

 
 

หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม  
 บรษิทัจดัการลงทุน 
- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันีผลตอบแทนรวมของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (SET Total Return Index) 

  * NAV ณ วนัที ่29 ธ.ค. 2565 
  ** NAV ณ วนัที ่17 ส.ค. 2564 
                 - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2565 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(31 ม.ค. 60) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดอืน 
(30 ก.ย. 65) 

6 เดือน 
(24 มิ.ย. 65) 

1 ปี 
(24 ธ.ค. 64) 

3 ปี 
(27 ธ.ค. 62) 

5 ปี 
(29 ธ.ค. 60) 

มลูค่าหน่วยลงทุน        

   ชนิดจ่ายเงนิปันผล (บาท) 9.5406* 9.1157 8.8558 9.0534 8.7274 11.7005 
   ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (บาท) 9.6690* 9.2272 8.9523 9.1295 N/A N/A 
   ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (บาท) 8.9589** N/A N/A N/A N/A N/A 
   ชนิดเพื่อการออม (บาท) 9.5135* 9.0898 8.8307 9.0276 N/A N/A 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ 
อนิคมั อคิวติี้ 

      

   ชนิดจ่ายเงนิปันผล 1.82% 4.82% 7.87% 4.12% 2.66% -1.53% 
   ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.97% 5.19% 7.65% 3.53% 4.90% 2.05% 
   ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 10.55% 4.95% 8.13% 4.63% N/A N/A 
   ตวัชีว้ดั (Benchmark) 14.07% 5.19% 7.65% 3.53% N/A N/A 
   ชนิดผูล้งทุนพเิศษ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
   ตวัชีว้ดั (Benchmark) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
   ชนิดเพื่อการออม 13.88% 4.82% 7.87% 4.12% N/A N/A 
   ตวัชีว้ดั (Benchmark) 19.52% 5.19% 7.65% 3.53% N/A N/A 
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ภาคผนวก 1 

  1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

1.1      การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล     : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ม ี

การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้้ทีส่นใจจะลงทุน 
และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค า
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนาม
ของนิตบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

1.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้สนใจสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ  
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วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณสีบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทั
จดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ใน
กรณทีีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุนต้นทาง 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการให้มี
การหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระ
ราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืน โดยช าระด้วยเงนิสด เช็ค ดราฟต์ (เช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงนิฝากซึ่ง
บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับัญชธีนาคาร หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชอีอมทรพัย์ ชื่อบัญช ี
“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพิล 
ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี”้  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระ
ค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื  
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3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นได้
ถงึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ี่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการ
จะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่นภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณเีพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

       1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

       1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

        1.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

1.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  

 1.4.1. ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

 1.4.2.  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิารณา
ตามวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 

 1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการบรษิทัจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บั
ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

 1.4.4. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 1.4.5.   บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู้ส ัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทั 
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จดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ (Pro 
Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีาร
ทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

1.4.6.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

1.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1) ในกรณี ที่ เป็นกองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุนทัว่ไปมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35  
    ราย  

(2) ในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุน ให้แก่บุ คคลใดหรือกลุ่มบุ คคลเดียวกัน ใดเกินกว่าหนึ่ งใน 
     สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3)  ในกรณี ที่มีเหตุอันจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย 
     การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

1.5.2   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรกได้ โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงใน
วนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบริษัทจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยใน
อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อ
จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

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

1.5.3  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่
บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลา
ขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ ตาม
รายละเอียดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพจิารณาจ่ายคืนเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการ
อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.     บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแตบ่างส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัทาง
โทรสาร 

   2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ   : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล      : ม ี

ชนิดสะสมมลูค่า      : ม ี    

ชนดิผูล้งทุนสถาบนั     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ                      : ม ี

ชนิดช่องทางอเิลค็ทรอนิกส ์    : ม ี

ชนิดเพื่อการออม     : ม ี
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         2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 

               2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบั
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ 
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน  

                          ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิใน
อนาคต  

ทัง้นี้ส าหรบัผูท้ีเ่ปิดบญัชเีพื่อซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นครัง้แรกบรษิทัจดัการจะจดัใหม้คีู่มอืการ
ลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อท าการศกึษาและปฏบิตัติามเงื่อนไขของการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออมเพื่อไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุน 

   2.1.2    ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรบัหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลง
นามของนิตบิุคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

      หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

             2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

               2.2.1    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สน ใจลงทุ น สามารถสั ง่ซื้ อห น่ วยลงทุ น โดยกรอกรายละเอียดในค าสั ง่ซื้ อห น่ วยลงทุ นและ 
           เอกสารประกอบการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนทาง 
      โทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิตี ้  32 
 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ทัง้นี้  เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนรวม 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิ้นท าการ ขายหน่วยลงทุน
นัน้ โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

  1. ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิัทจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

  2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้ม
ช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อ
รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชกีระแสรายวนั ชื่อ
บญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี”้ 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย 
จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี”้ 

(3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีัญชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่ง
โทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

 3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนจาก
ผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

    2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

            2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิ
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
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ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

                       ในกรณีที่การช าระเงินด้วยค าสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ไดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

           2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนนิการ 

           2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

   2.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  

 2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก่้อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

 2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเก็บไดจ้รงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

 2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆเวน้แต่
บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัการจดัสรรแล้ว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

 2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้
ส ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่
จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มี
ดอกเบีย้ ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  
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วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเข้าบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหรอืวธิกีาร ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อ
ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วย
วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

               เงือ่นไขอ่ืนๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้วธิีการทาง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอื
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิทัจดัการภายใน 3 วนั 
นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่
ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิตี ้  35 
 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ โดยจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั 
เวน้แต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวโดยทนัท ี

8.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่ องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผู้ใหบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
ทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความ
จ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแลว้ 

2.6. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

3.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

3.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

      สามารถดูขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

3.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

      - แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

      - แบบอตัโนมตั ิ

3.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

      บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่ 
      วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : ไม่ม ี

ชนดิสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ                     : ไม่ม ี

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ไม่ม ี
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ชนิดเพื่อการออม   : ไม่ม ี

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

      3.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

             3.4.1.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัินัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุน หรอื
จากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยบรษิัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้
เมื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะ
ต้องถูกหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น 
โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพ
รนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะ
สัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐั
ระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรนิ
ซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้เวน้
แต่บรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

3.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้กับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือ
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หน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” 
หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ด้
เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิกีารและบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้แสดงความ
ประสงค์แล้ว บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบร้อย
แล้ว  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้
ถอืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิัทจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลให้
บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใช้
บงัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอ่ืนท่ีบริษทั
จดัการก าหนด  

กรณบีุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเข้าบญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล และหนังสอื บรคิณฑ์สนธิ ซึ่งลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ่้ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบไว้กบับรษิัทจดัการแล้วได้ หากเกิด
กรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าให้เกดิความเสี่ยง
ทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน 
หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอื
การตคีวามหรอืการให้ความเหน็ของหน่วยงานผูม้ีอ านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนการ
ด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และให้ถือว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบรษิัทจัดการด าเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไข
รายละเอยีดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซ้ือคืนปกติ  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี    

ชนิดจา่ยเงนิปันผล                     : ม ี   

ชนิดสะสมมลูค่า                        : ม ี

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั                    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                           : ม ี

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์              : ม ี

ชนิดเพื่อการออม                     : ม ี
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3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้้ถอืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น 

      ทัง้นี้ หากวนัดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

                  3.4.2.1    การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

                  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

1)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนืล่วงหน้า และหลกัฐานการขายคนื
ล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 3.4.2 วธิีการ วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ปกต ิ  

2)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอื
ช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุน
ทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอื
สามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนืล่วงหน้า และหลกัฐานการขายคนื
ล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 3.4.2 วธิีการ วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ปกต ิ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี ) โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี  

3.4.2.2   การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 
5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบัการผ่อนผัน
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ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บรษิัท
จดัการจะช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดังกล่าว
ตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่
มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดี
คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้
ถอืหน่วยลงทุน หรอืวธิีการอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนในอนาคต  ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุน
รวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะ
จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระ
เงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตามวธิีการในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ขายคนืได้ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

                 3.4.2.3  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัและได้
ท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้
ถอืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอื
เพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุน
สูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีล
ท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เวน้
แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ า
รายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3.  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถอืหน่วย
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ลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่น
แทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสารแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

                  3.4.2.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 
เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะ
ออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 
และผู้ประกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บรษิัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจาก
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง ที่ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

                    3.4.2.5  เงื่อนไขอื่นๆ 

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิาร ธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

      - การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller     
  machine) (ถา้ม)ี 

      - บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

      - อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

      - สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
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หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่
ขายคืนทางโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือ
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้มอบหมาย
และใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

  5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

  6.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

  7.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจาก
มกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้
เพยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้
ผกูพนัแลว้ 

              3.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  ทุกวนัท าการ 

              3.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวทีเ่วปไซต์ของบรษิทัจดัการ เพื่อแจ้ง
ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไปกรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต:ิ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่ง
ค าสัง่ขายคนืล่วงหน้า และหลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าไม่ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกตแิละกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุก class ในช่วงแรกบรษิทัจดัการยงัไม่เปิดให้
ขายคนื/สบัเปลีย่นออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นออกตัง้แต่วนัท าการแรกของเดอืน 

ในช่วงแรกบรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหข้ายคนื/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนออก
ตัง้แต่วนัท าการแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้หากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัจดัการ หรอืปรบัปรุงในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรปุขอ้มูลส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นส าคญั 

3.7. การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

3.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ตอ้งแจง้ 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขาย
คนืซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 3.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะ
รบัซื้อคนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ 
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ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผูถ้อืหน่วยลงทุน ตอ้งช าระคนืสทิธปิระโยชน์
ทางภาษดีงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

3.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

 2.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไดส้งวนสทิธใิน
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

   4. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน:  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณกีารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การ
จดัการของบรษิทัจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็น
อย่างอื่น  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในช่วงแรกบรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้ขายคนื/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริม่รบัค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนออกตัง้แต่วนัท าการแรกของเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงบรษิัท
จดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์บรษิัทจดัการหรอืปรบัปรุงในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยถือว่าได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วน าไปช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษทัจดัการจะหกัเงนิลงทุนในแต่ละรายการของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรยีงล าดบัรายการ ตามวนัและเวลาทีป่รากฏในระบบนายทะเบียน การสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมออกอาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีดงันัน้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมหีน้าทีต่อ้งศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 

1. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิทัจดัการ 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม /หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของกองทุนภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการ 

1.2 กาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ (ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนดใหม้ี
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้) กบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยื่นความประสงค์ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืผ่านช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไดทุ้กวนัท าการที่ก าหนดใหเ้ป็นวนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการจะ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้/ออกชนิดหน่วยลงทุนน้ีจะตอ้งส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ย
จ านวนทีเ่ป็นไปตามมลูค่าขัน้ต ่าการสัง่ซื้อ/ขายหน่วยลงทุนตามทีก่หนดในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม 

2. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการกบักองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น 
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กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้บรษิทัจดัการ (SWITCHING IN) 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้มายงักองทุนรงวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการ สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน เอกสารการเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และแสดงความจ านงในการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน/ชนิดหน่วยลงทุนนี้ไดด้ว้ยตนเองที่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้มลูต่างๆในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากบรษิทัจดัการ (SWITCHING OUT) 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้ไปยงักองทุน
รวมเพื่อการออมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการอื่น สามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางพร้อมเอกสาร
หลกัฐานอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วน าไปยื่นที่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบรษิทัจดัการอื่น 
เป็นเงนิสดแยกต่างหากจากจ านวนเงนิลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยตอ้งการโอนออก โดยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนจะค านวณจากมูลค่า
หน่วยลงทุนของวนัท าการล่าสุดก่อนวนัท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

4.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

- กรณสีบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วงระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 
หรอื สบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรอืชนิดของหน่วยลงทุน
โดยกรอก รายละเอียดในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรอืจ านวน
หน่วยลงทุนที่ ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้ อคนื และบรษิทั
จดัการหรอืผู้สนับสนุน การขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็น 

หลกัฐาน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางนี้ ไปช าระค่าซื้อ 

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัท
จดัการก าหนด เมื่อ บรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบตัิ
เช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

 4.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

4.2.1     วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
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กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบริษทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่ารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ 
เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่
บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการ
อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ด้
จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพกิ
ถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

-  กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดปลายทาง  

-  กรณปีกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 
มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร
อื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ี่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิม่เติมในอนาคต และสามารถสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการได้
ท ารายการสบัเปลี่ยนแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบัติเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัข้อ การเสนอขายภายหลังการ
เสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

   4.2.2   วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขของกองทุน
เปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  
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- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลักฐานการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วนัเวลา และวนัท าการ   รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนปกต ิ

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวันและเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการ
ถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการ
ของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระ
ค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะแจ้งวนัเริม่ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่
บรษิัทจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัท
จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

     4.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิ้น
วนัท าการ ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์ และ
ไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ    สิ้นวนัท า
การ หลงัจากทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์
และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวก
ดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ ในระยะแรก หากบริษัทจดัการจะเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศที่บริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เงือ่นไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือ
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขี ัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังกองทุน
ปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการ
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ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจดัการ
ก าหนด  

 เงือ่นไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

 1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

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

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเห็น
ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทาง
กฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 
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ภาคผนวก 3 

             ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

 1. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการ
ทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในขอ้ 1 ประเภทของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถ้วน 
ดงันี้ 

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ี
การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อ
น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม โดยขอ้มลู
ดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากที่ก าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีาร
รบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุ
ในส่วนที ่6 ขอ้ 1    
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2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุน
สามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าว
ก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณทีีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อน
การลงทุน 

2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของ
แตล่ะเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า
ยุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ค านวณและ
แจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไมน่ ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ  ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื
ไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก 
SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1  ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการ
ค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่
ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรม 
ภายในวนัท าการถดัไป 

2.2.5.2  ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็น
มลูคา่ยุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

1.  กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
single entity limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

1.2 กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 
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1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 
ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET  

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7.   ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1.  คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน 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  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีcredit rating อยู่ใน
อนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กู้ระยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึง
ก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

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

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating 
ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  
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2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มขีอ้มูลราคาทีน่่าเชื่อถอืและ
อา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating 
ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที ่น่าเชื่อถอื
และอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating 
ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัย์สนิของ
กองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + Discount rate)) 

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม Reverse Repo 

4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (4.4.1) บรษิทัจดัการตอ้งเรยีก
ให้คู่สญัญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่สามารถใช้ในการท า Reverse Repo ให้แก่
กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีาร
ดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่
เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั มมีูลค่า
น้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรอืไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ่งไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึ
ปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับ
คู่ส ัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจาก
หลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก Reverse Repo 
รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์
หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 
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ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระท าการใน
ฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

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   กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกันการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนั
ดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บัตรเงินฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุนหรือ
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนั
ออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีcredit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issue Rating ต้องเป็น 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. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มรีายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มนีโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิีอื่นซึ่งจะมผีลให้ บลจ. 
สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้
ได ้เวน้แตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
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3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่เีฉพาะจดัตัง้
ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ 
และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issue Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issue Rating 
ตอ้งเป็น 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. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและให้ยมืหลกัทรพัย์และหลกัประกนั
ในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื อย่างดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นต้น 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 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 อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่
เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2 เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย.์ 
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
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2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุน
สามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่
น ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  ทัง้นี้ 
Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบที ่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอื
น ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้
โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

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

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใด
สนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

 3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณ
ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจต้อง
ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรพัย์สนิที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 
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บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ให้บรษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มูลคา่ยุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ที่มลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผ้กูพนัตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะ
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัที่จะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit 
Event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกิด credit event 
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation จะมเีพียงรายการเดยีว (Single 
Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
หน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation 
ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์ราย นัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit 
Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงของสนิทรพัย์อ้างองิที่
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสินทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน 
และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่ง
จะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึ้น (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิให้กบัผู้ขายประกัน
ความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณไีม่เกดิ Credit Event) 

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

(7.3.1) มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอื
กฎหมายอื่น 

(7.3.2) ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ Credit 
Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

(7.3.3) ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งตราสารหนี้อื่น ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) โดย
เป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ให ้
บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
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ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามขอ้ตกลงกบักิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุน
ใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

            ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบั 
แรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะ

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

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรอืผู้มภีาระผูกพนัมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ  
โด ย เลื อ ก ใช้  credit rating แ บ บ 
national scale ซึ่งประเทศนัน้ต้องม ี
sovereign rating อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ 
investment grade)  

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วน ดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้า

แฝง (Structured Note) หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอื
สาขาของ ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
ธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั 

  การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5    ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  > 397 วัน นับแต่วันที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market   
6 ทรพัยส์นิ ดงันี้  

6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบรษิัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  ≤ 397 
วนันับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 
6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 

                  6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
                  6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 
                  6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ

ท านองเดยีวกบับุคคล  ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative Warrants) ทีม่ ีIssuer Rating 

อยู่ในระดบั Investment grade 
6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 

Grade 
6.6.1  Reverse Repo 
6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   หน่วย Infra และหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10%  
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน  
     ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท า
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่ กรณี  (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านั กงาน
ก าหนด 

6.8  หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย 
private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9  หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2  ที่จดทะเบียนซื้อ
ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก
การซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้ว แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และมีลักษณะ
ตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 

             ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอืการ
เขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

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

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้
ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บรษิทัเงนิทุน 
1.4  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิม์าจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ใน 
  รอบปีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ 
  โครงการ < 1 ปี  ใหเ้ฉลี่ยตาม 
  รอบอายุกองทุน 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุ 
   กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ 
   เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอื ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

แฝ ง  (Structured Note) ที่ มี เงื่ อ น ไขห้ าม เป ลี่ ย น มื อ แต่MF ได้
ด าเนินการให้มีการรบัโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้ MF สามารถขายคนืผู้ออกตราสาร
ได ้

2.2   SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซึ่งจดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยการขออนุญาตละการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อก
ใหม่) 

2.3   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12    
       เดอืน  
2.4   Total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน Buy & Hold ที่
ลงทุนใน ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ที่มอีายุไม่
เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน 
Derivatives เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
4 Securities Lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัย์สนิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนที่

ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึ
ตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน SN ศุกุก หรือตราสาร Basel lll ท่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในตอนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุน   
      ส าหรบัMF ทัว่ไป ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู ้ 
      ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single entity limit) 
5.2  ม ีCredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า Investment Grade หรอืไม่ม ีCredit  
      rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15%  
 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไมม่ขีอ้ก าหนด  
 เกีย่วกบั product limit 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6 derivatives ดงันี้ 

6.1  การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่ ี 
 วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง   
 (hedging)  

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

6.2  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช ่
      เพื่อการลดความเสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง
ไม่เกนิ 100% ของ NAV 

6.2.2 กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ท ีเกดิจากการลงทุนใน derivatives โดย
มลูค่าความเสยีหายสงูสุด (value at risk: VaR) ของ MF ตอ้งเป็น
ดงันี้ 

       (1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV 
       (2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น” หมายความว่า การลงทุนในสญัญา 
ซื้อขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic 
investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น 
(exotic derivatives) 

             ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ  ประเภททรพัยสิ์น  อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกัน
ตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร Basel III 
และศุกูกของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสาร
หนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้ภาครฐัตา่งประเทศ) 

 2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป  และยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สิน
ทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงนินัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทาง
การเงินตามที่ เปิดเผยในงบการเงินส าหรับรอบ
ระย ะ เวลาบัญ ชี ล่ าสุ ด  รวม ถึ งก รณี ยั ง ไม่ ค รบ
ก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผู้ออกตรา
สาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็น
รายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
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ข้อ  ประเภททรพัยสิ์น  อตัราส่วน  

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้  บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีทีผู่้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็น
ตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ 
   MF ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ี 
      ลกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ 
      จากส านักงาน  
      (1.1)  มขีนาดเลก็  
      (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
      (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Infra ทัง้หมดของกองทุน 
Infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่
จดัตัง้ขึน้ใหม่ทีม่ขีนาดเลก็และมกีารเสนอขายต่อผูล้งทุนใน
วงกวา้ง โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 

(1)  มขีนาดเลก็  
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ข้อ  ประเภททรพัยสิ์น  อตัราส่วน  

(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ
กองทุน  Property ที่ออกหน่วยนั ้น  เว้นแต่ เป็นหน่วย 
property ของกองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ทีม่ขีนาดเลก็และมกีาร
เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง โดยได้รบัความเห็นชอบ
จากส านักงาน 

(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมด
ของกองทุน private equity 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
การบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิที่ลงทุนมคีุณสมบัตทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็น
เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่ง
ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 
วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบัต ิหรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิมคีุณสมบตัเิปลี่ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุน
ในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่
กรณีและใหจ้ดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2)  บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงาน
ขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สนิที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนดเวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3   
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(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้ง
ไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท
ทรพัย์สิน ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตาม
อตัราส่วนการลงทุน (Product Limit) 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 
(3) (ก) เวน้แต่กรณเีป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูล
เกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิทัจดัการต้อง
จดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่ง
รายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีที่กองทุนมหุี้นของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนได้เสยีในกจิการที่
ลงทุน (concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รบัการ
ผ่อนผนัจากส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัย์สนิเป็น
หุ้นของบรษิัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรอืเป็นผู้ถือหุ้นของ
บรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 

3.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎ
กรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนใน
หลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณตีาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่
เกีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

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

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผูล้งทุน ใหบ้รษิัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
ส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่ง
รายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 
หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 
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 ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 
วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ด าเนินการแก้ไขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมี
ระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอื
ในช่วงที่ผูล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 
วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มวีธิกีารในการให้สทิธิแก่ผูถ้ือหน่วยลง
ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าว
ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแล้วบรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี  
ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ท่ีบริษัทจดัการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้
จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 
16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

• บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค า
จ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ี
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและ
หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการ
ใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี
หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


