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• ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว          
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

• การก าหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.65 บาทต่อหน่วย เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ไม่ใช่การรบัประกัน
ผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับตัง้แต่   
วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวมได ้

• จ านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัเม่ือเกิดเหตุกรณ์ตามเง่ือนไขการเลิกกองทุน เม่ือค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจต า่กว่า 
10.65 บาทได ้ 

• การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ท่ีกองทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของ
ประเทศท่ีลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใด  
หรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความ
เส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า         
เงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี 
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย
นัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
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สรปุข้อมูลกองทุน 

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ทรกิเกอร ์6M1 

Principal Thai Trigger 6M1 Fund  
(PRINCIPAL THTG6M1)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม /Trigger Fund  

อายุโครงการ ไม่ก ำหนด 
กองทุนจะเลกิโครงกำรเมื่อเกดิเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลกิกองทุน คอื  
1. เมื่อกองทุนมมีลูค่ำหน่วยลงทุนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 10.65 บำท และ  
2. บรษิัทจดักำรสำมำรถรวบรวมเงนิสดหรือตรำสำรสภำพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน

อตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุในโครงกำร 

ทัง้นี้ กรณีทีไ่ม่เกดิเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลกิกองทุนภำยใน 6 เดอืนนับจำกวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็น
กองทุนรวม บรษิทัจดักำรจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรซื้อ
ขำยที่บรษิัทจดักำรก ำหนด และหำก ณ วนัใดก็ตำมที่กองทุนมมีูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 10.65 บำท 
บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทุนตำมเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบำยเน้นลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วย ETF  หน่วย 
CIS หน่วย Property REITs หน่วย Infra เงนิฝำกและ/หรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก และ/หรอืหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นๆ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรอืให้ควำมเห็นชอบ โดยกองทุนจะ
พจิำรณำปรบัสดัส่วนกำรลงทุนในแต่ละหลกัทรพัย์ได้ตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถึงรอ้ยละ 100 ของมูลค่ำทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุนรวม ซึ่งสดัส่วนกำรลงทุนขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุนและตำมควำมเหมำะสม
กบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ  

อย่ำงไรก็ตำม กองทุนอำจจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
กองทุนอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง 
(Hedging) ทัง้จ ำนวน ซึ่งพจิำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ทศิทำงรำคำหลกัทรพัย ์ทศิทำงอตัรำดอกเบีย้ รวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง เป็นตน้ 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) แต่อำจลงทุน
หรอืมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) และตรำสำรหนี้ที่มี
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืของตรำสำรหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-investment 
grade) ได ้  

ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมกำรตลำดทุนมกีำรแก้ไข
เพิ่มเติมประกำศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กำรลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนี้ใน
ภำยหลัง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรปรับนโยบำยกำรลงทุนดังกล่ำวเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด และใหถ้อืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดักำร
อำจไม่นับช่วงระยะเวลำดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั 
(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(2) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนครบอำยุโครงกำรหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
(3) ช่วงระยะเวลำทีต่อ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทุนเนื่องจำกไดร้บัค ำสัง่ขำยคนืหรอืสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน หรอืมกีำรโอนย้ำยกองทุนจ ำนวนมำก หรอืเพื่อรอกำรลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท ำ

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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รำยกำรขำยคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืมกีำรโอนยำ้ยกองทุนจ ำนวนมำก ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิกว่ำ   
10 วนัท ำกำร โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั 

ผูล้งทุนสำมำรถศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำร 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนำคตเป็น Fund 
of Funds  หรอืกองทุน Feeder Fund หรอืกลบัมำเป็นกองทุนรวมทีม่กีำรลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์ที่
กองทุนลงทุนได้ โดยไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสีย่งของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นตำม
ดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน โดยขึ้นกบัสถำนกำรณ์ตลำด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อื
หน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั โดยผ่ำน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำรที ่www.principal.th หรอืช่องทำงอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนดก่อนด ำเนินกำร
เปลีย่นแปลงกำรลงทุนดงักล่ำว  

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลงขอ้จ ำกดักำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนใหส้อดคลอ้งกบั
กองทุนทีล่งทุน ในกรณีทีก่องทุนมกีำรเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม (ถำ้ม)ี 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ไม่มกีำรลงทุนในต่ำงประเทศ 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 
มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

: 1,000 บำท 
 
: ไม่ก ำหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่23 พฤษภำคม 2565 

 

วนัที ่10 มถิุนำยน 2565 
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2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

• เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รบัจากเงินลงทุน 

• ก ำไรจำกมลูค่ำหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) จำกกำรจบัจงัหวะตลำด (market timing) 
• โดยเหมำะสมทีจ่ะเป็นทำงเลอืกส ำหรบั 
➢ ผูล้งทุนทีเ่ขำ้ใจว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนเป้ำหมำยไม่ใช่กำรรบัประกนัผลตอบแทนจำกกำรลงทุน และไม่สำมำรถขำยหน่วยลงทุน

คนืไดใ้นช่วงเวลำ 6 เดอืนแรก 
➢ ผูล้งทุนทีส่ำมำรถรบัควำมผนัผวนของรำคำหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุนซึ่งอำจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ำกว่ำมูลค่ำที่

ลงทุนและท ำใหข้ำดทุนได ้

4.  จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

• จ ำนวนเงนิทุนโครงกำรล่ำสุด คอื 3,000 ลำ้นบำท  
• ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ
จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิลงทุนของโครงกำร 

5. รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 พฤษภำคม   
• วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 พฤษภำคม 2566 

(ประมำณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม) 

6.   ปัจจยัท่ีมผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

•  กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกจิ สงัคม และกำรเมอืงของ
ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งเท่ำนัน้ 
• กองทุนมแีนวทำงกำรบรหิำรจดักำรเชงิรุก (Active Management) โดยมุ่งหวงัใหไ้ดผ้ลตอบแทนตำมเป้ำหมำย (Trigger Fund) กองทุนจงึมี
ควำมเสีย่งทีก่ลยุทธก์ำรลงทุน กำรวเิครำะห์หลกัทรพัย์ทีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดักำรกองทุน อำจท ำให้
ไมบ่รรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำว รวมถงึกำรคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกำสทีห่ลกัทรพัยท์ีล่งทุนมี
รำคำลดลง เนื่องจำกกำรวเิครำะห์หลกัทรพัย์ ธุรกจิอุตสำหกรรม แนวโน้มภำวะเศรษฐกจิและตลำดทุน หรอืศกัยภำพโดยเปรยีบเทยีบกบั
หุน้อื่นๆไม่เป็นไปตำมทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

• อย่ำงไรกต็ำมผูจ้ดักำรกองทุนจะปรบักลยุทธ์กำรลงทุนใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีด่จีำกกำร
ลงทุน และค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส ำคญั 

7. กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรอืไม่ 

• กองทุนน้ีไม่มผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

8.   ตวัช้ีวดั (Benchmark) ของกองทุน 

• ดชันี SET Total Return Index รอ้ยละ 100 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลง และหรอืปรบัปรุงขอ้มลูของตวัชีว้ดัในกำรเปรยีบเทยีบตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็ควรและ
เหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนทีก่ ำหนด โดยบรษิทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคำ่อธบิำยเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในกำรเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำรตดัสนิใจลงทุนได ้ 
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9.  การขาย การรบัซ้ือคืน และการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 9.1 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

• IPO  : ท่ำนสำมำรถซื้อหน่วยลงทุนไดใ้นช่วง IPO ระหว่ำง วนัที ่1 – 8 มถิุนำยน 2565  
 ตัง้แต่เวลำเริม่ท ำกำรถงึเวลำ 15.30 น.  

• หลงั IPO : ไม่ม ีเน่ืองจำกเป็นกองทุนทีเ่ปิดเสนอขำยครัง้เดยีว 
ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหำกวนัท ำกำรซื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นวนัทีไ่ม่สำมำรถท ำรำยกำรซื้อหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็น     
วนัท ำกำรถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี ่
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595  โทรสำร 0-2657-3167 
• ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์1527 และสำขำทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ทัง้นี้ ในช่วง IPO ผูล้งทุนสำมำรถสัง่ซื้อโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมอื่นภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำรได ้
โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้จนถงึวนัท ำกำรสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยสำมำรถน ำเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร มำช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพลิ ไทย ทรกิเกอร ์6M1” ซึ่ง
เป็นกองทุนเปิดปลำยทำงได ้ภำยใน 2 วนัท ำกำรนับแตว่นัทีท่ีร่ะบใุนใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ท่ำนสำมำรถช ำระค่ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดรำฟต์ ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย ในนำมบญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
ไทย ทรกิเกอร ์6M1 โดยท่ำนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบญัชธีนำคำรดงัต่อไปนี้ 
 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ทรกิเกอร ์6M1 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ทรกิเกอร ์6M1 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / สำขำถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / สำขำสยำมสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำกำรไฟฟ้ำนครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / สำขำเพลนิจติ ทำวเวอร์ 

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

ประเภทบญัช ี กระแสรำยวนั / ส ำนักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั / ส ำนักงำนใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลำ และ/หรอืวนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทุน เพื่อควำมเหมำะสม หรอื
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดดงักล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลงที ่    
ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และ/
หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจดักำรเว้นแต่กรณีที่เกิดจำกปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรจะแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงดงักล่ำวโดยทนัที ทัง้นี้ ยกเวน้กรณีกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่ำว 
บรษิทัจดักำรจะประกำศแจง้ใหท้รำบโดยพลนั 

• กำรสงวนสทิธไิมข่ำยหน่วยลงทุน 
- ในกรณีที่บรษิัทจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท ำใหเ้กดิควำม
เสีย่งทำงกฎหมำย ควำมเสีย่งดำ้นภำษี หรอืควำมเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดักำรหรอืกองทุน บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิม่
ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบกอ่นด ำเนินกำร 

- บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ พลเมอืง
สหรฐัอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกอง
ทรพัย์สนิของบุคคลดงักล่ำวและบรษิทัหรอืห้ำงหุน้ส่วนซึ่งจดัให้มขีึน้และด ำเนินกิจกรรมในอเมรกิำ ซึ่งอำจท ำใหบ้รษิทัจดักำร
และ/หรอืกองทุนมคีวำมเสีย่งทำงกฎหมำย ควำมเสีย่งดำ้นภำษี หรอืควำมเสีย่งอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมำย Foreign Account 
Tax Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฎหมำยอื่นทัง้ในและต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิดงันี้ 
ครัง้ที่ 1 เมื่อมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 10.30 บำท และบรษิัทจดักำรสำมำรถรวบรวมเงนิสดหรือตรำสำรสภำพคล่องได้

เพยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยตำมที่ระบุในโครงกำร ในส่วนของผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำทีต่รำไว ้(10 บำท) (หรอืเท่ำกบั 0.30 บำท/หน่วย) ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย
บรษิัทจดักำรจะพจิำรณำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
และบรษิัทจดักำรจะน ำเงนิค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่ำวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพิล  
เดลี่ ตรำสำรรัฐระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิดตรำสำรหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
(กองทุนปลำยทำง) ทัง้จ ำนวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั  
บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิเมื่อกองทุนมมีูลค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 10.30 บำท เพยีง
ครัง้เดยีวนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทุน  

ครัง้ที ่2 เมื่อเกดิเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลกิกองทุน คอื  
(1) เมื่อกองทุนมมีลูค่ำหน่วยลงทุนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 10.65 บำท และ 
(2) บรษิัทจดักำรสำมำรถรวบรวมเงนิสดหรอืตรำสำรสภำพคล่องได้เพียงพอเพื่อรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ

ใหก้บัผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุในโครงกำร โดยบรษิัทจดักำรจะพจิำรณำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุกำรณ์ตำมเงื่อนไขกำรเลกิกองทุน และบรษิทัจดักำรจะน ำเงนิ ค่ำรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่ำวไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตรำสำรรัฐระยะสัน้ 
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(PRINCIPAL TREASURY) หรือกองทุนเปิดตรำสำรหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (กองทุนปลำยทำง)        
ทัง้จ ำนวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัจำกกำรเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำมเงื่อนไขกำรเลิก
กองทุน เมื่อค ำนวณเป็นมลูค่ำต่อหน่วยลงทุนอำจต ่ำกว่ำ 10.65 บำทไดเ้นื่องจำกกำรกนัเงนิส ำรองส ำหรบัค่ำใชจ้่ำย
ของกองทุน (ถ้ำม)ี หรอืหำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกตหิรอืสภำวะเศรษฐกจิมคีวำมผนัผวนอย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืรำคำ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุนมกีำรปรบัตวัขึน้ลงในระหว่ำงทีก่องทุนด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่ำว  

2. กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมปกต ิ
บรษิทัจดักำรจะไม่เปิดรบัค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนใน 6 เดอืนแรกนับจำกวนัจดทะเบยีนกองทุน  
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลิกกองทุน ภำยใน 6 เดอืนนับจำกวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดักำรจะเปิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอกีครัง้ในวนัท ำกำรแรกถดัจำกวนัครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดอืน นับตัง้แต่วนัจดทะเบียน
กองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซื้อคนื ทุกวนัท ำกำรตัง้แต่เริม่ท ำกำร – 15.00 น. (เริม่ตัง้แต่วนัที ่13 ธนัวำคม 2565 (ประมำณกำร)) 
ในกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับ
แต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัค ำนวณมลูค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วย
ลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

โดยบรษิทัจดักำรจะช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน ำเงนิค่ำขำย
คนืดงักล่ำวเข้ำฝำกในบญัชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ควำมประสงค์ไว ้ตำมรำยละเอยีดใน
ค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืในกรณีทีช่ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทั
จดักำรจะจดัส่งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยทำงไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีำรทีบ่รษิัทจดักำรเหน็สมควร หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ ำเนินกำรดงักล่ำว  

หรอืบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรให้มกีำรหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดักำร  
ในกรณีที่ไม่มรีำยละเอยีดระบุในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระเงนิให้ผู้ขำยคนื
หน่วยลงทุนตำมวธิกีำรในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขำยคนืได ้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิำรณำช ำระคำ่ขำย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบั
ซื้อคนืเป็นผูด้ ำเนินกำรคนืเงนิดงักลำ่วแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดักำรได ้
อนึ่ง ในกรณีที่ค ำสัง่ขำยคนืใดๆที่จะมผีลท ำใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ๆ ลดลง
เหลือน้อยกว่ำ 100 หน่วย บรษิัทจดักำรสงวนสทิธิทีจ่ะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทกึโดย
นำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจก ำหนดวธิกีำรช ำระค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิพิม่เตมิในอนำคต โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรช ำระค่ำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกับผู้ลงทุนด้วยวธิีที่แตกต่ำงกนั ตำมช่องทำงกำร  
ซื้อขำยหน่วยลงทุน หรอืตำมเงื่อนไขที่บรษิัทจดักำรอำจก ำหนดขึ้นในอนำคต เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก และเป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่ำวบรษิัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ณ ที่ท ำกำรของบรษิทัจดักำร และ/หรอืประกำศทำงเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ ยกเวน้กรณี
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะประกำศแจ้งใหท้รำบโดย
พลนั 
อย่ำงไรก็ตำม หำก ณ วนัใดก็ตำมที่กองทุนมมีูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 10.65 บำทตำมเงื่อนไขกำรเลิกกองทุน บรษิัท
จดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทุนตำมเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 
ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจไม่ได้รบัเงนิตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนอันเนื่องมำจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนนัน้อำจจะต้องถูกหกัด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น เช่น ค่ำใช้จ่ำยอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว เป็นต้น โดยบริษัทจดักำรจะน ำเงินค่ำ       
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่ำวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตรำสำรรฐัระยะสัน้ (PRINCIPAL 
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TREASURY) หรอืกองทุนเปิดตรำสำรหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนั (กองทุนปลำยทำง) ทัง้จ ำนวน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำต
จำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับถดัจำกวนัที่
บรษิทัจดักำรด ำเนินกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

บรษิทัจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชยไ์ทย และวนัท ำกำรของประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทุน (ถ้ำมี) และวนัท ำกำรที่บรษิัทจดักำรไม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำยหลกัทรพัย์ที่
ลงทุน  (ถำ้ม)ี  

บรษิทัจดักำรจะประกำศวนัที่เป็นวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนใหท้รำบล่วงหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิัท
จดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลำ และ/หรอืวนัและเวลำท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนเพื่อควำม
เหมำะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะติดประกำศ
รำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ 
ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดักำร 
เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจำกปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ ำเป็นและสมควร บรษิัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวโดย
ทนัท ี

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดย
ให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด ำเนินกำรน ำส่ง หรอืภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิ
มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

9.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนอื่นภำยใต้กำรบริหำรของบรษิัทจดักำรได้ในช่วงระยะเวลำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ตำมเงื่อนไขกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
บรษิทัจดักำรจะไม่เปิดรบัค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกใน 6 เดอืนแรกนับจำกวนัจดทะเบยีนกองทุน 
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลิกกองทุน ภำยใน 6 เดอืนนับจำกวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดักำรจะเปิดรบัค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอกีครัง้ในวนัท ำกำรแรกถดัจำกวนัครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดอืน นับตัง้แต่
วนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนอื่นภำยใต้กำรบรหิำร
ของบรษิทัจดักำรไดทุ้กวนัท ำกำร ตำมเงื่อนไขกำรขำยคนืหน่วยลงทุนตำม วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

10. การเลือ่นก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
10.1 บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตุตำมขอ้ (ก) หรอื (ข) โดย
ไดร้บัควำมเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จำ่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุดงักล่ำวอยู่

นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรกองทุนรวม  
(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ อย่ำงไรก็ดีในส่วนของวธิีกำรกำรชดเชยรำคำให้แก่ผู้ลงทุน 
บรษิทัจดักำรจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 
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(3) มคี ำสัง่ขำยคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบัรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ อย่ำงไรก็ดใีนส่วนของวธิีกำรกำรชดเชย
รำคำให้แก่ผู้ลงทุน บรษิัทจดักำรจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรอื คณะกรรมกำรกำกบัตลำดทุนก ำหนด 

10.2 กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ให้บรษิัทจดักำรปฏิบัติตำม
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระเงนิค่ำขำยคนืไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคี ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ 

เวน้แตไ่ดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน ตลอดจน

เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรื่องดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำร

ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรอืกำรรบัรองขอ้มูลจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมขอ้ (2) ใหส้ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิทัจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนกไ็ด ้  

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว ใหบ้รษิทัจดักำร
กองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช ำระคำ่ขำยคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัทีส่่งค ำสัง่ขำยคนืก่อนหลงั 

11. การไมข่ายหรอืไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว 

1. บรษิทัจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทีร่บัไวแ้ลว้ หรอือำจหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รำกฏเหตุดงัต่อไปนี้  
(1)  ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกต ิ
(2)  บรษิทัจดักำรพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ โดย ไดร้บัควำมเห็นชอบ

ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท ำได้ไม่เกิน 5 วันท ำกำร เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรอื 
(ค) มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่ำงประเทศ และมเีหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั 
(ก) ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกต ิทัง้นี้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวม

ลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
(ข)  มเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงนิออกจำกประเทศ

หรอืรบัโอนเงนิจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกต ิหรอื 
(ค) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุดงักล่ำวอยู่

เหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำรกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 
(4)  บรษิัทจดักำรอำจไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  
(ก) บรษิทัจดักำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

(1) กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผดิมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฏหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอก
เงนิ ไม่ว่ำจะเป็นกฏหมำยไทยหรอืกฏหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย 
(3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยดึทรพัย์หรอือำยดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฏหมำย 

(ข) บรษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนั

เน่ืองมำจำกกำรทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุน
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ส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลกัทรพัย์และกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และกำร
เป็นผูจ้ดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำได ้ไม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 

(6)  อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลกิกองทุนรวมตำมเงื่อนไขในขอ้ผูกพนั 
2. เมื่อปรำกฏเหตุตำมขอ้ 1. และบรษิทัจดักำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ 
ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน 

หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหำกเป็นเหตุตำมขอ้ 1. (1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรำย
อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถึงกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั
ดว้ย 

(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนเปิดนัน้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
โดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคืน หรอืค ำสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมขอ้ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วนัท ำกำร ใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรดงันี้ ก่อนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อ 
ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนเปิด ณ 

วนัท ำกำรสุดท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสัง่ซื้อ 
ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

(ข) แจ้งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้รำบถงึกำรเปิดขำยหรอื
รบัซื้อคนื หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถงึกำรเปิดรบั
ค ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่ขำย หรอืไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแล้ว หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ขำยคนื หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจหยุดค ำนวณ
มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืกไ็ด ้

3. บรษิัทจดักำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมำแล้ว หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอื
ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิัทจดักำรพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรำคำขำยหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่ 1 สตำงค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ ทัง้นี้ 
บรษิัทจดักำรจะแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้รำบถงึกำรหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปทรำบถงึกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนด้วยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั  

4. กรณีทีว่นัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุนตรงกบัวนัทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดป้ระกำศก ำหนดใหเ้ป็นวนัหยุดท ำ
กำรของบรษิัทจัดกำรเป็นกรณีพิเศษ บรษิัทจดักำรจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อและค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนส ำหรบัวนัดงักล่ำว และจะ
ประกำศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนถงึวนัหยุดท ำกำรเป็นกรณีพเิศษนัน้ โดยจะปิดประกำศ
ไวท้ีท่ ำกำรของบรษิทัจดักำร ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี และ/หรอื ประกำศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

12. การหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรอืขายคืนหน่วยลงทุน 

• เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเพื่ อรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงนิของประเทศ 
หรอืเพื่อรกัษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงนิ บรษิัทจดักำรจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่ขำยคนืหรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศซึ่งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนออกไปได้ 

• บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รำยละเอียด วธิีกำร เงื่อนไข กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 
และ/หรอืกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษิัทจดักำร หรอืผ่ำน
ช่องทำงอื่นใดตำมควำมเหมำะสม 
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13. ช่องทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 

• ท่ำนสำมำรถตดิตำมขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่ำทรพัย์สนิสุทธ ิ(NAV) มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัท ำ
กำรซื้อขำยหน่วยลงทุนไดภ้ำยในวนัท ำกำรถดัไป  

• ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขำยหน่วยลงทุนทุกวันท ำกำร ใหป้ระกำศมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่ำหน่วยลงทุนของวนั
ดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 
1. วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
2. วนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
3. วนัที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ว่ำจะมผีลกระทบต่อมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธหิรอืมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยใหป้ระกำศ
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

• ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรจะประกำศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดักำร อย่ำงไรกต็ำมในกรณีทีไ่ม่สำมำรถประกำศทำงเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดักำร 
ใหบ้รษิทัจดักำรขอสงวนสทิธปิระกำศทำงช่องทำงอื่นแทน อำท ิหนังสอืพมิพ์รำยวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่ำหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึน้โดยสมำคม (NAV Center) และจะประกำศในช่องทำงดงักล่ำวขำ้งตน้ทนัทโีดยไม่ชกัชำ้ 

14. ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

• ตดิต่อไดท้ีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทำงโทรสำร 0-2657-3166 
Website: www.principal.th 

 

 

ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 

1. ระดบัความเส่ียงของกองทุน 

• กองทุนมีความเส่ียงระดบั 6  

 
2. ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk)  

 ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยอ์นัเน่ืองมำจำกผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิ รวมทัง้ ควำมสำมำรถใน 
กำรท ำก ำไรและนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทผู้ออกหุ้น ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำซื้อ/ขำยหุ้น อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทจดักำรจะ
พจิำรณำคดัเลือกหลักทรพัย์ที่ลงทุน โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิของบรษิัทผู้ออกตรำสำรเพื่อ
ประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และตดิตำมขอ้มลูขำ่วสำรที่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกตรำสำรอย่ำงใกล้ชดิและสม ่ำเสมอ หำกมกีำรเปลีย่นแปลงผล
กำรด ำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทผู้ออกตรำสำรอย่ำงมีนัยส ำคญั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำปรบัเปลี่ยนแผนกำรลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์ย่ำงเหมำะสม 
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
 บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยกำรวเิครำะหข์อ้มูลเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรำ 
 สำร เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจลงทุน และติดตำมข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทผู้ออกตรำสำรอย่ำงใกล้ชิดและสม ่ำเสมอ หำกมีกำร 
 เปลี่ยนแปลงผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรำสำรอย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิทัจดักำรจะพจิำรณำปรบัเปลี่ยนแผนกำร 
 ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่ำงเหมำะสม 

http://www.principal.th/
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3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
สภำวะตลำดของตลำดหุ้นอำจมคีวำมผนัผวนได้ตลอดเวลำ โดยอำจขึ้นอยู่กบัแนวโน้มของอตัรำดอกเบี้ย ปัจจยัพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ ผล
ประกอบกำรของบรษิัทผู้ออกตรำสำร ปรมิำณกำรซื้อขำยหุ้น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้รำคำหุ้นที่กองทุนได้ลงทุนไว้อำจเพิ่มขึ้นหรอืลดลงได้
ตลอดเวลำ 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำกำรลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนกำรลงทุนที่เหมำะสมและสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน โดย
ค ำนึงถงึสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง และภำวะตลำดเงนิซึง่อำจส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 
เน่ืองจำกสภำพและขนำดของตลำดหุน้ของประเทศไทยในปัจจุบนัซึ่งเป็นตลำดทีก่ ำลงัพฒันำ หุน้ต่ำง ๆ ทีก่องทุนลงทุนอำจขำดสภำพคล่อง 
โดยกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรมีจำนวนครัง้และปรมิำณน้อย ซึ่งอำจขำยหุ้นไม่ได้ในช่วงเวลำที่ต้องกำรหรอือำจไม่ได้รำคำตำมที่
คำดหวงัเอำไว ้
 แนวทางการบริหารความเส่ียง :   
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำลงทุนในหลักทรพัย์ที่มีสภำพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนอย่ำง
เหมำะสม เพื่อให้มคีวำมคล่องตวัในกำรบรหิำรกองทุน ทัง้นี้แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร จะขึน้อยู่กบั
กำรพจิำรณำตดัสนิใจของบรษิทัจดักำรโดยคำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

5.  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) : 

ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรทีอ่ตัรำดอกเบีย้ในตลำดมกีำรปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่มผีลใหร้ำคำของตรำ
สำรหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย 
แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
บรษิทัจดักำรจะวเิครำะหปั์จจยัทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืทีม่ผีลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกจิ นโยบำยรฐับำล นโยบำยกำรเงนิกำรคลงั สภำพคล่องใน
ระบบ เป็นต้น เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ และใชป้ระกอบกำรกำรตดัสนิใจลงทุนในตรำสำร โดยพจิำรณำให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัรำดอกเบีย้ทีค่ำดกำรณ์ 
 

 

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมอืการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดงัน้ี 
1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing)  
กองทุนรวมทัว่ไป 
อตัราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน  
ด้วยวิธีปฏิบติั : Full swing pricing  

Partial swing pricing 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บรษิัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน และบรษิัทจดักำรจะพจิำรณำเลือกใช ้

Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตำมดุลพินิจของบริษัทจดักำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส ำคญั 

2. swing factor มหีลกักำรในกำรพจิำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด ซึ่งบรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใชข้อ้มูล
ประมำณกำรภำยใต้ขอ้เทจ็จรงิที่มอียู่และหรอืสมมตฐิำนและหรอืกำรประเมนิจำกปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อหรอืขำยทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซื้อขำย
ทรพัย์สนิ ควำมผนัผวนในตลำดซื้อขำยทรพัย์สนิ ภำวะสภำพคล่องของตลำดทรพัย์สนิที่ลดลงจำกปกต ิต้นทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำร
รกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่ (ถ้ำม)ี ภำษีและ
หรอือำกรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่ำใชจ้่ำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุน
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รวมลงทุน เป็นตน้ 
3. Swing Thresholds มหีลกักำรในกำรพจิำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดยบรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำ

ใช้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้เท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมตฐิำนและหรอืกำรประเมนิจำกปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่ำทีส่ำมำรถท ำไดเ้พื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค ำนึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภำพคล่องของกองทุนรวมเป็นส ำคญั 
ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของทรพัย์สนิที่
ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดักำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถ้ำม)ี แต่สำมำรถใช้ร่วมกบัเครื่องมอืใน
กำรบรหิำรควำมเสีย่งสภำพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

5. ในกรณีที่เป็นรำยกำรในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด ำเนินกำรตำมข้อมูลที่ได้รบัจำกผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนเท่ำที่
สำมำรถท ำได ้(best effort) ภำยใตส้ถำนกำรณ์และขอ้จ ำกดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์
1. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ำม)ี มำใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กำรกำรใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้  
2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรำ swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิ

อตัรำสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซื้อหน่วยลงทุนที่ช ำระเงินด้วยเช็ครวมเข้ำเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรที่มีกำรใช้

เครื่องมือ swing pricing และบรษิัทจดักำรจะน ำยอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวไปใช้ในกำรพจิำรณำและหรอืตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกำรใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดักำรขอสงวนสิทธทิีจ่ะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่
ไดด้ ำเนินกำรหรอืตดัสนิใจไปแล้วทีเ่กี่ยวขอ้งกับกำรใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเชค็ค่ำซื้อ
หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรำยกำรซื้อหน่วยลงทุนที่ช ำระดว้ยเชค็ที่เรยีกเก็บ
ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

4. บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรใช้เครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไปตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต.และ
หรอืสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนและหรอืหน่วยงำนทีม่อี ำนำจอื่นก ำหนดใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรได ้

5. บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดงักล่ำวในกรณีที่พิจำรณำแล้วว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั และ/หรอือำจใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในกำรบรหิำรสภำพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี 
โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

กำรพจิำรณำใชเ้ครื่องมอื 
1. บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัได้ในแต่ละวนัท ำกำร ที่มีกำรใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตำมดุลยพินิจของ

บรษิทัจดักำร โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนและควำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัเิป็นส ำคญั 
2. ในกรณีที่บรษิัทจดักำรพจิำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็นกำรใช้เฉพำะวนัท ำกำรซื้อขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซื้อขำยหน่วย

ลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่ำเกนิกว่ำ swing threshold ทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดยที่
มลูค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูคำ่กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทัง้นี้ รำยละเอยีดวธิกีำรค ำนวณเป็นไปตำมวธิทีีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

 
2. การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 
กองทุนรวมทัว่ไป 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท ำกำร 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. ในกรณีที่เป็นรำยกำรในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด ำเนินกำรตำมข้อมูลที่ได้รบัจำกผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนเท่ำที่

สำมำรถท ำได ้(best effort) ภำยใตส้ถำนกำรณ์และขอ้จ ำกดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสทิธิ ์
1. ในกรณีที่มกีำรใช ้Notice period และมเีหตุที่ท ำให้ต้องใช้เครื่องมอือื่นด้วย บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิบตัิกบัค ำสัง่ที่ได้จำก 

Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค ำสัง่ที่ได้ตำมปกติในวนัที่ท ำรำยกำรด้วย ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำใช้ Notice period ร่วมกบั
เครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออำจไม่ใช้
เครื่องมอื Notice period ดงักล่ำวในกรณีทีพ่จิำรณำแลว้ว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุน
รวมอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิ Notice period 
สงูสุดทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยบรษิทัจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซด์ของบรษิทัจดักำรและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอื
ผ่ำนทำงช่องทำงอื่นทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

3. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ำม)ี มำใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กำรกำรใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท ำกำรนัน้  

กำรพจิำรณำใชเ้ครื่องมอื 
1. บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ Notice period ที่แตกต่ำงกนัได้ในแต่ละวนัท ำกำรที่มกีำรใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตำมดุลยพนิิจของ

บรษิทัจดักำร โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนและควำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัเิป็นส ำคญั 
2. บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมหีลกักำรในกำรพจิำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่

บริษัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้
ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิำนและหรอืกำรประเมนิจำกปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องเท่ำทีส่ำมำรถท ำไดเ้พื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยใน
เวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับสภำพคล่องของกองทุนรวมเป็นส ำคัญ ทัง้นี้  บริษัทจดักำรอำจ
พจิำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของทรพัย์สนิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภำพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวมทัว่ไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าร้อยละ : 10.00 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วนัท ำกำร 
ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บรษิทัจดักำรจะท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption Gate ตำมรำคำรบั

ซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภำพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่
จะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ Redemption Gate ทีป่ระกำศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจดักำรก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถำนกำรณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใช้
เฉพำะวนัท ำกำรซื้อขำยใดที ่สดัส่วนของมูลค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั มูลค่ำทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน 
มคี่ำเท่ำกับหรอืมำกกว่ำ Gate threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่ มูลค่ำซื้อขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค ำนวณจำก 
มลูค่ำกำรซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิัทจดักำรจะพจิำรณำก ำหนดวธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของ
ค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจไม่ได้รบักำรจดัสรรหน่วย
ลงทุน และมูลค่ำหน่วยลงทุนทัง้จ ำนวนในวนัที่ส่งค ำสัง่ขำยคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อำจไม่ได้รบัเงนิค่ำขำยคนืทัง้
จ ำนวนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไว ้
ส ำหรบัค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกสว่นทีเ่หลอื บรษิทัจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มกีำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของ
ค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดักำรยงัไม่เปิดใหม้กีำรยกเลกิค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจำกผู้ถอื
หน่วยลงทุนทีส่่งค ำสัง่มำแลว้ในวนัทีม่กีำรใช ้Redemption Gate ดงักล่ำว  
อย่ำงไรก็ตำม หำกเมื่อบรษิัทจดักำรมรีะบบงำนส ำหรบัรองรบักำรจดักำรกรณีเปิดให้มีกำรยกเลิกค ำสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดักำรอำจเปิดให้มกีำรยกเลกิค ำสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอืได ้ซึ่งจะเป็นไปตำม
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เงื่อนไขและวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
4. บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำก ำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำ

กว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร 
5. บรษิทัจดักำรจะท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตำมรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท ำ

กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภำพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ Redemption Gate ทีป่ระกำศใช ้

6. บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมกีำรใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชำ้  
7. ในกรณีทีม่กีำรใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดักำรอำจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นไดโ้ดย

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
8. ในกรณีที่เป็นรำยกำรในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด ำเนินกำรตำมข้อมูลที่ได้รบัจำกผู้สนับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคืนเท่ำที่

สำมำรถท ำได ้(best effort) ภำยใตส้ถำนกำรณ์และขอ้จ ำกดัในขณะนัน้ 
ขอ้สงวนสทิธิ ์
1. บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรำ Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตำมดุลยพนิิจของบรษิัท

จดักำร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ่ำทีร่ะบุในโครงกำร และไม่เกิน Gate period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงกำร ทัง้นี้ 
รำยละเอยีดวธิกีำรค ำนวณเป็นไปตำมวธิทีีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด 

2. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ Redemption Gate ทีป่ระกำศใช ้ 
3. บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate  ไดแ้ก่ กำรยกเลกิ Redemption 

Gate ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใช้เครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ำม)ี ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคนื
หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำยกเลิกค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ค้ำงอยู่ในรำยกำร และแจง้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค ำสัง่โดยไม่ชกัชำ้  

4. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถำ้ม)ี มำใชใ้นกำรพจิำรณำและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง
กำรกำรใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ 

5. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิไม่ใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่ำวในกรณีทีพ่จิำรณำแล้วว่ำค ำสัง่ซื้อ-ขำย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 

กำรพจิำรณำใชเ้ครื่องมอื 
1.  บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำใช้ Redemption Gate ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวนัท ำกำรที่มกีำรใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตำมดุลยพนิิจของ

บรษิทัจดักำร โดยค ำนงึถงึและรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนและควำมเหมำะสมในทำงปฏบิตัเิป็นส ำคญั 
2. บรษิัทจดักำรอำจพจิำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกต ิ

โดยบรษิทัจดักำรอำจก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถำนกำรณ์ทีไ่ม่ปกตดิ้วย Gate threshold ได ้โดยค ำนึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภำพ
คล่องของกองทุนรวมเป็นส ำคัญ ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีควำมผนัผวนในตลำดซื้อขำย
ทรพัย์สนิ สภำพคล่องของตลำดทรพัย์สนิลดลงจำกภำวะปกต ิสภำพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่ำสภำพคล่องของ
กองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปรมิำณกำรไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิกำรไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิกำรไถ่ถอนมำกกว่ำ Redemption Gate ที่
ก ำหนดไว้ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือกำรควบคุมของบรษิัทจดักำร รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภำพคล่องของหลักทรพัย์ที่
กองทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

 
3. การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหน้ีหรือตราสารท่ีลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่

สามารถขยายได้ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (Side Pocket) 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีกำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถำบนั 
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4. การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

 โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วนัท ำกำร  
 รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรไดสู้งสุดไม่เกนิ 5 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน โดยบรษิัท
จดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแล้ว มคีวำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำจ ำเป็นต้องระงบักำรซื้อขำยหน่วยลงทุนโดยไดร้ับควำมเหน็ชอบ
ของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจำก เหตุจ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 
2.1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล  
2.2. ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม  
2.3. มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ให้บรษิัทจดักำรกองทุนรวมปฏิบตัิตำม ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 9/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถำบนั 
ทัง้นี้ กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
เว้นแต่จะได้รบักำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่ำ จ ำเป็นต้องระงบักำรซื้อขำยหน่วยลงทุนโดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรอืไม่รับซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
ก ำหนด 
1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำก
ปรำกฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 
(ก) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

(1) กำรกระท ำทีเ่ป็นควำมผิดมูลฐำนหรอืควำมผดิฐำนฟอกเงนิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิไม่ว่ำจะ
เป็นกฎหมำยไทย หรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรรำ้ย 
(3) กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่เกีย่วกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเน่ืองมำจำก 
กำรทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมรำยเดมิไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรพัย์และกำรค้ำหลกัทรพัย์ และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผู้จดักำรเงนิทุนสญัญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท ำกำร 
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สิทธิและข้อจ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 บรษิทัจดักำรจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สุด

ระยะเวลำกำรเสนอขำยครัง้แรก 
• นำยทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัขำยหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อ

คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดักำรและนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต โดยบริษัทจดักำรจะติดประกำศ
รำยละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

2. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อำจถูกจ ำกดัสทิธ ิดงันี้ 
• กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดักำร

จะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่ำ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำว มผีูถ้อืหน่วยลงทุน
เพียงรำยเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ ทัง้นี้ เว้นแต่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น หรอือนุมตัเิหน็ชอบ ยกเวน้หรอืผ่อนผนัใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นใด 

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

• ไม่มขีอ้จ ำกดัในกำรโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีำรเป็นไปตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

4. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ 
บลจ. ในหลกัทรพัยข์องบริษทัใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

• ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สทิธอิอกเสยีง และกำรด ำเนินกำรใช้สทิธอิอกเสยีงของบรษิัท จดักำรไดท้ี่เวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดักำร (www.principal.th) 

5. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น  

• ไม่มกีำรถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ำกดัในกำรใชส้ทิธอิอกเสยีง 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถส่งขอ้รอ้งเรยีนไดท้ี่ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั ทีฝ่่ำยก ำกบักำรปฏบิตังิำน  

ทีอ่ยู่ 44 อำคำร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทำงโทรสำร 0-2657-3166 

7. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวของกองทุนรวม 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมแบบเป็นกำรทัว่ไป และ
กำรฝ่ำฝืนหรอืกำรไม่ปฏิบัตินัน้ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กองทุนรวมหรอืผู้ลงทุน บรษิัทจดักำรกองทุนรวมจะแก้ไขเยยีวยำควำม
เสยีหำยโดยไม่ชกัชำ้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิำทระหว่ำงบรษิทัจดักำรกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษิทัจดักำรกองทุนรวมยนิยอมใหน่้ำ
ขอ้พพิำทเขำ้สู่กำรพจิำรณำของอนุญำโตตุลำกำร 

8. ภมิูล าเนาเพ่ือการวงทรพัย ์ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

• ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมลิ ำเนำในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น บรษิทัจดักำรจะอ้ำงองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดักำรเป็น
ภูมลิ ำเนำเพื่อกำรวำงทรพัย์ในกรณีทีต่อ้งมกีำรวำงทรพัย์ 

 

http://www.bcap.co.th/
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ข้อมูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

1.  รายช่ือคณะกรรมการ 

• คุณจูเลยีน ครสิโตเฟอร ์วเิวยีน พูลล ์ ประธำนกรรมกำร 
• คุณชอง ชอย วนั    กรรมกำร 
• คุณเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมกำร 
• คุณอุเดย ์จำยำรำม    กรรมกำร 
• คุณจมุพล สำยมำลำ    กรรมกำรบรษิทั และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

2.  รายช่ือผู้บริหาร  

• นำยจุมพล สำยมำลำ                   ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
• นำงสำวแบรนดำ ช ู                    ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 
• นำยศุภกร ตุลยธญั                    ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน 
• นำยตอ่ อนิทววิฒัน์                    ประธำนเจำ้หน้ำทีพ่ฒันำธุรกจิ 
• นำงปำจรยี ์บุณยษัฐติ ิ                   รองกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยธุรกจิกองทุนส ำรองเลีย้งชพีและกองทุนส่วนบุคคล 
• นำงสำวพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั    รองกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำธุรกจิรำยย่อย 
• นำยวษิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์            ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
• นำงวนิดำ ดวงพตัรำ                  ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยก ำกบักำรปฏบิตังิำน 
• นำยรฐัภูม ิบวัส ำล ี                     ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและเลขำนุกำรบรษิทั 
• นำงสำวสุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ          ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยพฒันำและสนับสนุนผลติภณัฑ์สำยงำนพฒันำธุรกจิ 
• นำงสำวจริฐัยำ แซ่หล ี                    ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 
• นำยวรษิฐ ์โกบตุร                      ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยสำยงำนนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั 

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

• กองทุนรวมทัง้หมดภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทั จ ำนวน 64 กองทุน 
• มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธภิำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรของบรษิทั 75,737,394,885.76 บำท 

4.  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA  ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน 
• คุณวศิณุ  รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 
• คุณชนัยกำนต ์สวสัดฤิกษ์  ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณวทิยำ เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล  ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณวริยิำ โภไคศวรรย์   ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณปณุยนุช บญุยรตัพนัธุ์  ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณธนำ เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณชำตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณสุปรดีิ ์สุวพนัธ์   ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณวรพจน์ คุณำประสทิธิ ์  ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณปฐมพงษ ์เรอืงคณำรกัษ์  ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณสทิธกิำรย ์พงษ์พฒันศกึษำ, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 
• คุณปัญชรสัมิ ์สวีรำภรณ์สกุล, CFA ผูจ้ดักำรกองทุน 
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5. รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุศภุกร ตุลยธญั, CFA 
ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2549 ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตรแ์ละกำรเงนิระหว่ำงประเทศ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
พ.ศ. 2546 ปรญิญำตรี คณะวทิยำศำสตร์ สำขำจิตวิทยำและสำขำสงัคมวิทยำ (เกียรตินิยม) จำก Washington 

State University 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ.2564-ปัจจุบนั  ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรลงทุน สำยงำนกำรลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ.2564 Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy, บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร

กองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั 
พ.ศ.2557-2564 Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds, บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน   

ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
พ.ศ.2556-2557 Assistant Vice President - ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั 
พ.ศ.2551-2556 ผู้จดักำรกองทุน - กำรลงทุนตรำสำรหนี้ไทยและกลยุทธ์กำรลงทุนตรำสำรหนี้ในภูมภิำคอำเซียน, บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน อเบอรด์นี สแตนดำรด์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
พ.ศ.2550-2551 นักเศรษฐศำสตร ์วจิยัและกลยทุธเ์ศรษฐศำสตรม์หภำค, บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จ ำกดั 

 

• คณุวรพจน์ คณุาประสิทธ์ิ 

ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2554 – 2555 ปรญิญำโท Master of Financial Engineering, University of Hawaii at Manoa, USA, 
พ.ศ. 2551 – 2553 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2544 – 2547 ปรญิญำตร ีคณะวศิวกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบนั ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยกำรลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2561 – 2564 ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยตรำสำรหนี้ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
พ.ศ. 2558 – 2561 ผูจ้ดักำรกองทุน อทีเีอฟ บลจ. บำงกอกแคปปิตอล จ ำกดั 
พ.ศ. 2557 – 2558 ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยตรำสำรหนี้ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั          
พ.ศ. 2556 – 2557 เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรควำมเสี่ยง บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั     
พ.ศ. 2555 – 2556 เจำ้หน้ำทีล่งทุนตรำสำรหนี้ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ำกดั มหำชน 
 

• คณุปัญชรสัม์ิ สีวราภรณ์สกลุ, CFA 
ประวตักิำรศกึษำ 
พ.ศ. 2551 - 2554          ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรเงนิ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบนั       ผูจ้ดักำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยกำรลงทุนสนิทรพัยผ์สม, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ำกดั 
พ.ศ. 2564                    ผูจ้ดักำรกองทุนส่วนบุคคล บรษิทั ท ีซ ีท ีจ ำกดั 
พ.ศ. 2562 - 2564          รองผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรลงทุนผ่ำนกองทุนต่ำงประเทศ บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
พ.ศ. 2558 - 2562         ผู้ช่วยผู้จัดกำรกองทุน-ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส ฝ่ำยตรำสำรทุนในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร

กองทุนเอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 
พ.ศ. 2555 - 2558          เจำ้หน้ำทีอ่ำวุโส ฝ่ำยจดัสรรสนิทรพัย์และกลยุทธ์กำรลงทุน บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั  

 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ทรกิเกอร ์6M1 20 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

• ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) โทร 1527 และสำขำทัว่ประเทศ 
• ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) โทร 0-2626-7777 และสำขำทัว่ประเทศ 
หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 7. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

 8. ผู้ดแูลผลประโยชน์  

• ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์โทร.02-470-9520 
นอกจำกหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแตง่ตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดว้ย 

9.  รายช่ือผู้สอบบญัชี 
ชื่อ : นำย ประวทิย ์ววิรรณธนำนุตร ์ 
ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นำงสำว ชมภูนุช แซ่แต ้ 
ชื่อ : นำงสำว ชุตมิำ วงษ์ศรำพนัธ์ชยั  
ชื่อ : นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกุล 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  
บรษิทั พวี ีออดทิ จ ำกดั  
อำคำรว่องวำนิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทร : 0-2645-0080 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
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ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม อตัราตามโครงการ  อตัราท่ีเกบ็จริง 
1. ค่ำธรรมเนยีมและค่ำใชจ้่ำยรวมทัง้หมดทีป่ระมำณกำรได ้

(รอ้ยละต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ)ิ 
ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 ต่อปีของ NAV 

o ค่ำธรรมเนยีมกำรจดักำร ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปีของ NAV 1.605 

o ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปีของ NAV 0.321 
o ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของ NAV 0.02675 
o ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของ NAV 
o กำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ไม่เกนิ 1.07 ต่อปีของ NAV 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได ้  
o ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัใหม้ผีูป้ระกนั ไมม่ ี
o ค่ำธรรมเนียมผูต้รวจสอบบญัช ี ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
o ค่ำประกำศ NAV ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
o ค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

ค่ำธรรมเนียมเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ภำษธุีรกจิเฉพำะหรอืภำษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภำษดีงักล่ำวจะถอืเป็นภำระของกองทุนรวม 
NAV หมำยถึง มูลค่ำทรพัย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่ำหนี้สินทัง้หมด ทัง้นี้  มูลค่ำหนี้สินทัง้หมดไม่รวมค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียม     
ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีค่ ำนวณ 
หมำยเหตุ :  
- ในระยะเวลำ 6 เดอืน แรกนับจำกวนัที่จดทะเบียนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรในอตัรำไม่เกนิ

รอ้ยละ 2.14 ต่อปีของมลูค่ำที่จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยทำงบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทุนทัง้จ ำนวนในวนัทีถู่กเรยีก
เก็บ และจะเรยีกเก็บจำกกองทุนภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 90 วนันับจำกวนัที่จดทะเบยีนกองทุน กรณีที่ไม่เกดิเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลกิกองทุน 
ภำยใน 6 เดอืน นับจำกวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดักำรจะเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 
2.14 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
 

- ในระยะเวลำ 6 เดอืน แรกนับจำกวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดักำรจะเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนในอตัรำไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.54 ต่อปีของมลูค่ำที่จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยทำงบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทุนทัง้จ ำนวนในวนัทีถู่กเรยีก
เก็บ และจะเรยีกเก็บจำกกองทุนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 90 วนันับจำกวนัที่จดทะเบยีนกองทุน กรณีที่ไม่เกดิเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลกิกองทุน 
ภำยใน 6 เดอืน นับจำกวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดักำรจะเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 
0.54 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
 

- ในระยะเวลำ 6 เดอืนแรกนับจำกวนัจดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะเรยีกเกบ็ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 
ต่อปีของมูลค่ำที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หลงัจำกนัน้จะเรยีกเก็บในอตัรำไม่เกนิไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปีของมูลค่ำทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน  
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14  ของมลูคำ่หน่วยลงทุน 1.07 
o ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน ยกเวน้ 
o ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตำมเงื่อนไขกำรขำย และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
o ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์เมื่อมกีำรซื้อขำย

หน่วยลงทุน (เกบ็เขำ้กองทุน) 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน ยกเวน้ 

o ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วย ตำมอตัรำทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็ 
o ค่ำธรรมเนยีมกำรโอนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัคนืเมื่อ

เลกิกองทุน 
ตำมอตัรำทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็ 

o ค่ำธรรมเนยีมในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้ำย
ทะเบยีนด ำเนินกำรใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 

ตำมอตัรำทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่ำธรรมเนียมเป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่ภำษธีรุกจิเฉพำะหรอืภำษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจมกีำรเพิม่ค่ำธรรมเนียมได้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียม ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี โดยบรษิทัจดักำรจะแจ้งให ้   
ผูล้งทนุทรำบไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน/ กำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัผูล้งทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ำกนั ตำมประเภทของผูล้งทุน ตำมมูลค่ำกำรซื้อหน่วยลงทุน ตำมระยะเวลำกำรถอืครองหน่วยลงทุน ตำมช่องทำงกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 
หรอืตำมเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดักำรอำจก ำหนดขึน้ในอนำคต เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ จะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่ำวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั ทัง้นี้ หำกมกีำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่ำวบรษิทัจดักำรจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกวำ่ 7 วนั ณ ทีท่ ำกำรของบรษิทัจดักำร และ/หรอืประกำศทำงเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดักำร 
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ภาคผนวก 1 

1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก มี 

1.1  กำรขอรบัหนังสอืชีช้วนและกำรเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส ำหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) 
ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดักำรจะจดัส่งและด ำเนินกำรให้ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ใช ้
ในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั พรอ้มกบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ ี่สนใจจะลงทุน 
และบรษิัทจดักำรจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำรและ ณ สถำนที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสำมำรถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงกำร คู่มอืผู้ลงทุน (ถ้ำม)ี ค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพำะ   
ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจดักำร     
และผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลำท ำกำร  

ส ำหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรำยละเอียดใน       
ใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอเปิดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้    
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอย่ำงอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  
หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส ำเนำหนังสอืรบัรองกระทรวงพำณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำม
ของนติบิุคคล 
ทะเบยีนภำษมีลูคำ่เพิม่ ภ.พ.20  
ตวัอย่ำงลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมและเงื่อนไขกำรลงนำม  
ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคล ซึง่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  
หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี และส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ  
บญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้ บอจ.5 หรอื บมจ.006 แล้วแต่กรณี 
บญัชรีบัเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุน 
หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบัหรอืก ำหนดเพิม่เตมิในอนำคต  

1.2  วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รำยละเอยีดในค ำสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและเอกสำรกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถำ้ม)ี และน ำส่งไดท้ี ่ 
1. บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื  
2. ส ำหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำรแลว้สำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได ้ 
ในกรณีสัง่ซื้อโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำร ผู้สนใจสำมำรถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้
กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร ตำมเงื่อนไขทีร่ะบใุนขอ้ 3 วรรค 1 กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่ำงวนัและเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ตำมทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุน
รวมภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร ผูส้ ัง่ซื้อสำมำรถท ำกำรสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท ำกำรสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิัทจดักำร ผู้ส ัง่ซื้อสำมำรถ  
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ท ำกำรสัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท ำกำรสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก  
ในกรณทีีส่ำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตำมจ ำนวนเงนิทุนโครงกำรทีก่ ำหนดในรำยละเอยีดโครงกำรกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในรำคำ 10 บำทต่อหน่วยลงทุน    
บวกดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี โดยมลูค่ำกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตำมชนิดหน่วยลงทุนทีก่ ำหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง กองทุนจะใชร้ำคำขำยทีค่ ำนวณไดเ้มื่อสิ้นวนัท ำกำรทีไ่ดร้บัเงนิจำกกองทุนต้นทำง 
เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขำ้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะถอืว่ำวนัทีค่ ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวำมสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็นวนัท ำกำร
ขำยหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดักำรได้รบัค ำสัง่ซื้อ หรอืค ำสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำมี)       
ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดักำรไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช ำระรำคำซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ ำนวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วย
ลงทุนหรอืแสดงควำมประสงค์ใหน้ ำเงนิบำงส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดร้บัจำกกำรเลกิกองทุนเมื่อครบก ำหนดอำยกุองทุน
ของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดกำรเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  บรษิัทจดักำรอำจด ำเนินกำรให้ม ี    
กำรหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสำมำรถส่งค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสำรประกอบตำมทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถ้ำม)ี พรอ้มช ำระ
รำคำซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ระบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บรษิัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรบัซื้อคืน โดยช ำระด้วยเงนิสด เช็ค ดรำฟต์ ค ำสัง่หักบัญชีธนำคำร หรือวธิีกำรอื่นใดที่บริษัทจดักำร
ยอมรบั  
ส ำหรบัเชค็หรอืดรำฟต ์ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยบญัชเีงนิฝำกดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรเปิดไวเ้พื่อรบั
เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  
(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเข้ำบัญชีออมทรพัย์ชื่อบัญช ี

“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ทรกิเกอร ์6M1” 
(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบรษิัทจดักำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย 

จ ำกดั (มหำชน) สัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
ไทย ทรกิเกอร ์6M1”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดกำรเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดักำรจะระบุ
รำยละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร  

ทัง้นี้กำรช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่กำรช ำระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดักำรจะต้องสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วย
ลงทุนได ้หำกถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิบรษิทัจดักำรจะยกเลกิรำยกำรสัง่ซื้อนัน้  

ส ำหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดักำรแล้วสำมำรถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทำงโทรสำรได ้โดยกรอก
รำยละเอยีดในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสำรกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด และหลกัฐำนกำรช ำระ
ค่ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรยอมรบั ส่งโทรสำรไปยงับรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนได้รบัค ำสัง่ซื้อและได้รบัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำก     
ผู้สัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดักำรหรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนจะมอบส ำเนำค ำสัง่ซื้อให้แก่ ผู้ส ัง่ซื้อ  
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน ยกเวน้กำรสัง่ซื้อทำงโทรสำร 

ในกรณสีัง่ซื้อโดยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำร 
มำช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ทรกิเกอร์ 6M1” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลำยทำงภำยใน  
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2 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีท่ี่ระบุในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปลี่ยนไดถ้งึวนั
สุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
หำกวนัทีท่ี่ระบุในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท ำกำรสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลำยทำงจะไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนหลงัจำกทีไ่ดเ้ปิดกำรเสนอขำยไปแล้ว โดยบรษิทัจดักำร
จะถอืว่ำผูส้ ัง่ซื้อท ำกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมวนัทีท่ีร่ะบุในใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิม่รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมอื่นภำยใต้
กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำรในกรณีเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

1.3 เงื่อนไขในกำรขำยหน่วยลงทุน 
1.3.1  กำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค ำสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดกำรได้รับเงิน          

ค่ำซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนได้ท ำรำยกำรเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อแล้ว      
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้น หลงัจำกทีน่ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลกำรซื้อ หน่วยลงทุนของ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่ำนัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนกำร
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้ 

1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขำยหน่วย
ลงทุนให้กบัผู้ส ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดรำฟต์ บรษิัทจดักำรจะส่งเช็คหรอืดรำฟต์นัน้คนืให้กบัผู้ส ัง่ซื้อ
ภำยใน 15 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซื้อคนืด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนบรษิทัจดักำรได ้

1.3.3 บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่ำตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุน โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร 

1.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท ำ
ให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรือควำมเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดกำรหรือกองทุนบริษัทจัดกำรขอ      
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนกำรด ำเนินกำร  

1.4 กำรจดัสรรหน่วยลงทุน  
1.4.1. บรษิทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมวนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยพจิำรณำตำม

วนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ ำนวนแล้ว 
1.4.2.  ในกรณีที่จ ำนวนเงินที่ระบุในค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ ำนวนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนที ่      

บรษิัทจดักำรสำมำรถเรยีกเก็บได้จริง บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตำมจ ำนวนเงินที่
บรษิทัจดักำรสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

1.4.3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนรวมภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทัจดักำรบรษิทัจดักำร
จะจดัสรรหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพจิำรณำตำมวนัทีไ่ดร้บั
ใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

1.4.4. บรษิทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตำมค ำสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดักำรไดร้บัช ำระเงนิ
ค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่ำจ ำนวน
หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บรษิทัจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
โดยใช้หลกักำร “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตำมวนัที่ได้รบัค ำสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว   
ในกรณีทีว่นัใดวนัหนึ่ง ในช่วงระหว่ำงวนัท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หำกมกีำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้ม
กนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อกำรจดัสรร บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิำรณำจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้
หลัก “small lot first” ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนโดยเริม่ต้นที่จ ำนวนขัน้ต ่ำกำรจองซื้อของผู้ส ัง่ซื้อ   
เป็นฐำนในกำรจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำวิธีกำรตำมควำมเหมำะสม โดยไม่จ ำเป็น    
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยค ำนึงถึงประโยชน์และควำมเป็นธรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส ำคญั 

1.4.5. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำค ำสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม       
หรอืท ำใหเ้กิดควำมเสีย่งทำงกฎหมำย หรอืควำมเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดักำรหรอืกองทุน บรษิทัจดักำรขอ
สงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ ำเป็นต้องแจง้ผู้ส ัง่ซื้อก่อนกำร
ด ำเนินกำร  
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1.5 กำรคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน 
1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หำกปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้กำรอนุมตัิ

ใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมนัน้สิ้นสดุลง 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 รำย  
(2) ในกรณีที่จ ำหน่ำยหน่วยลงทุนได้มีมูลค่ำน้อยกว่ำ 400 ล้ำนบำทและบรษิัทพจิำรณำแล้วเห็นว่ำกำรจดัตัง้

กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำยุติกำรจ ำหน่ำย
หน่วยลงทุนและใหถ้อืว่ำกำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3) ในกรณีที่มเีหตุอนัจ ำเป็นและสมควร ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนและ
วตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

1.5.2  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรยกเลกิกำรจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่ำง หรอืหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
ครัง้แรกได ้โดยบรษิัทจดักำรจะรำยงำนใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบถงึกำรยุตกิำรขำยหน่วยลงทุน
ภำยใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้ และให้กำรอนุมัติจดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัที่แจ้งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ  
บรษิัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบกรณีตำมข้อ 1.5.1 ภำยใน 15 วนันับแต่วนัสิ้นสุด
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำว และคนืเงนิค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จำก
เงนิที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภำยในหนึ่งเดอืน นับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลำ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนนัน้ตำมสดัส่วนของเงนิค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนหำกบรษิทัจดักำรไม่สำมำรถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำนัน้ได้อนัเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบรษิัทจดักำรเอง บรษิัทจดักำรจะช ำระ
ดอกเบี้ยในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัทีบ่รษิทัจดักำรช ำระเงนิค่ำ
จองซื้อจนครบถว้น 
เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วตำมวรรคหนึ่ง ให้ใช้รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ เวน้แต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้ 

1.5.3 ในกรณีทีก่ำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัทจดักำรจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วน
หรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดักำรจะคนืเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรแต่บำงส่วนหรอืทัง้หมด
โดยไม่มดีอกเบี้ย ภำยใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำว เวน้แต่
ในกรณทีีส่มควรและจ ำเป็นจนท ำใหไ้ม่สำมำรถคนืเงนิดงักล่ำวไดต้ำมระยะเวลำขำ้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรจะโอนเงินหรือช ำระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะผู้สัง่ซื้อส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ     
ตำมรำยละเอยีดในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีำยละเอยีดระบุในค ำขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถคนืเงนิค่ำสัง่ซื้อตำมวธิกีำรในค ำขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้
บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะพจิำรณำจ่ำยคนืเงนิดงักล่ำวด้วยวธิกีำรที่บรษิัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดักำร
อำจมอบหมำยให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด ำเนินกำรคืนเงนิดงักล่ำวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดักำรได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีกำรช ำระเงนิค่ำซื้อหน่วยลงทุน ตำมที่
บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศรำยละเอียดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวัน
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทนุ และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

2.  บรษิัทจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะติดประกำศรำยละเอียดกำรให้บริกำร
ดงักล่ำว ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนที่
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ตดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดักำร 
เช่น กำรเพิม่เตมิวธิกีำรซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
2.1  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงไปรษณีย์ (ถำ้ม)ี หำกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดักำร

ไม่สำมำรถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใด บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  กำรซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบรกิำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ กำรบรกิำรธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เช่น  
-  กำรซื้อหน่วยลงทุนผำ่นเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถำ้ม)ี  
-  บรกิำรธนำคำรทำงโทรศพัท ์(telebanking) (ถำ้ม)ี  
-  อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถำ้ม)ี  
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobile application) (ถำ้ม)ี 
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถำ้ม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิในอนำคต  
โดยกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

2.3 กำรซื้อหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได ้

3. กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค ำสัง่ซื้อและเอกสำรประกอบทำงโทรสำร หำกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใด บรษิัทจดักำรขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค ำสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสำรทัง้หมดให้บรษิัทจดักำรภำยใน 3 วนันับแต่วนัที่มี
กำรส่งค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำรนัน้ และหำกบรษิทัจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซื้อทำงโทรสำรของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หำก
ขอ้มูลทำงโทรสำรและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดักำรไม่ได้รบัเอกสำรตวัจรงิไม่ว่ำด้วยเหตุใด บรษิัทจดักำรจะถอืว่ำผูถ้ือ
หน่วยลงทุนไดม้อบหมำยและใหค้วำมเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำรตำมขอ้มลูทีไ่ดร้บัทำงโทรสำร 

2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ไม่มี 

3. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมำจำกกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภำยใต้
กำรจดักำรของบรษิัทจดักำรจะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขในหวัข้อกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อกำรเสนอขำย
ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก หรอืหวัข้อกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกบรษิัท
จดักำรเป็นอย่ำงอื่น 

3.1 วธิกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณกีำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมำจำกกองทุนอื่นภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรในช่วง
ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกตำมเงื่อนไขกำรสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตำมข้อ 2.2 วธิกีำร วนัเวลำ และรำคำ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณสีบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
บรษิทัจดักำรจะไม่เปิดรบัค ำสัง่ขำยคนืและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใน 6 เดอืนแรกนับจำกวนัจดทะเบยีนกองทุน 
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลิกกองทุน ภำยใน 6 เดอืนนับจำกวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม 
บรษิทัจดักำรจะเปิดรบัซื้อคนืและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกอกีครัง้ในวนัท ำกำรแรกถดัจำกวนัครบก ำหนดระยะเวลำ 7 
เดอืน นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจำกกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภำยใต้กำรจดักำรของบรษิทัจดักำร 
สำมำรถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยกรอก รำยละเอยีดในค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุน
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ต้นทำง จ ำนวนเงนิหรอืจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสบัเปลี่ยนจำกกองทุนต้นทำง และชื่อกองทุนปลำยทำง พร้อม
เอกสำรประกอบกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด (ถ้ำม)ี และน ำส่งได้ทีบ่รษิทัจดักำรหรอืผู้สนับสนุน
กำรขำยหรือรบัซื้อคืน และบริษัทจดักำรหรือผู้สนับสนุน กำรขำยหรือรบัซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงนี้ ไปช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสำรอื่นใดที่บรษิัทจดักำรก ำหนด เมื่อบรษิัทจดักำรได้ท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้ส ัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดักำรจะอนุญำตให้
ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได ้
ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรยกเว้นขอ้ก ำหนดเรื่องมูลค่ำขัน้ต ่ำในกำรขำยคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 
อนึ่ง ในกรณีที่ค ำสัง่ขำยคนืและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใดๆทีจ่ะมผีลท ำใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนในบญัชกีองทุนเปิด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนัน้ๆลดลงเหลือ น้อยกว่ำ 100 หน่วย บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 

3.2  วนัเวลำสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
ผูส้นใจลงทุนสำมำรถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ำมเงื่อนไขวนัเวลำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลิกกองทุน ภำยใน 6 เดอืนนับจำกวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม    
ในวนัท ำกำรแรกถัดจำกวนัครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือน นับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม 
บรษิัทจดักำรก ำหนดให้วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ไทย และวนัท ำกำรของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทุน (ถ้ำม)ี และวนัท ำกำรที่บรษิัทจดักำรไม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรรบัช ำระค่ำซื้อขำย
หน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี 
ทัง้นี้ บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ตำมที่บรษิัท
จดักำรเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั โดยประกำศ ณ ส ำนักงำนของบรษิทั
จดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนื (ถำ้ม)ี 

4.3 รำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  
รำคำสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ ำนวณรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำร  
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หลงัจำกทีบ่รษิทัจดักำรไดร้บัค ำสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิัทจดักำรก ำหนด (ถ้ำม)ี      
ทีส่มบูรณ์ และได้ท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ำม)ี และ/หรอื
ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์(ถำ้ม)ี 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ  
1.  กรณีที่ไม่เกิดเหตุตำมเงื่อนไขกำรเลิกกองทุน ภำยใน 6 เดอืนนับจำกวนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมใน   

วนัท ำกำรแรกถดัจำกวนัครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดอืน นับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัท
จดักำรจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคนืและสบัเปลี่ยนหน่อยลงทุนออกได้ ไม่เปิดให้ซื้อและสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเขำ้กองทุนได ้

2.  บริษัทจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตำมทีบ่รษิัทจดักำรเหน็สมควร โดยบรษิัทจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรดงักล่ำวล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

3. บรษิทัจดักำรอำจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว ล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอื
รบัซื้อคนืที่ใช้ในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดักำร เช่น กำรเพิม่เติมวธิีกำรซื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 
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2.1 กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนกำรบรกิำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนกิส ์ไดแ้ก่ กำรบรกิำรธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีำรทำง
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแตบ่ำงส่วน เช่น  
- กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถำ้ม)ี 
- บรกิำรธนำคำรทำงโทรศพัท ์(telebanking) (ถำ้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถำ้ม)ี 
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถำ้ม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิในอนำคต  
โดยกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.2  กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีำรอื่น ๆ ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำตใหท้ ำได ้
4.  บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลำ และ/หรอืวนัและเวลำท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อ

ควำมเหมำะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรดงักล่ำว 
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ ำกำรทุกแห่งของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
กำรขำยหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดักำร เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจำกปัจจยัที่
ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ ำเป็นและสมควร บรษิัทจดักำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวโดยทนัที ทัง้นี้ จะค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

5. บรษิทัจดักำรจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณีตำมขอ้“กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” และ “กำร
หยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดักำรได้สงวนสทิธิในกำรขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ใน
รำยละเอียดโครงกำร (ถ้ำม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดักำรพจิำรณำเห็นว่ำค ำสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุน
หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท ำให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรอืควำมเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดักำรหรอื
กองทุน บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ ำเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยน
ก่อนกำรด ำเนินกำร 
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ภาคผนวก 2 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  
บรษิัทจดักำรจงึอำจลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรือหำดอกผลโดยวธิีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรอืหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนก ำหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนใหค้วำมเหน็ชอบหรอืมปีระกำศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิหรอืกำรหำดอก
ผลโดยวธิอีื่น และหำกบรษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิำรณำลงทุน
ภำยใต้แนวทำงที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดงักล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่ำวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภำยใต้สถำนกำรณ์นัน้ๆ โดยค ำนึงถงึและรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั โดยจะไม่
ถอืว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรทีผ่ดิไปจำกรำยละเอยีดโครงกำร และถอืว่ำไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1.  ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน           
ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นที่จะลงทุนในประเทศนี้ ซึง่มคีุณสมบตัิ
ตำมหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไม่มขีอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนมภีำระผูกพนัมำกกว่ำมลูค่ำเงนิลงทุนในตรำสำร 
1.2  สำมำรถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำร

รบัโอนสทิธิเรยีกร้องในตรำสำรได้ตำมวธิีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคนืผู้
ออกตรำสำรได)้  

1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตรำสำรที่ถูกต้องครบถ้วนและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอซึ่ง บลจ. สำมำรถ
เข้ำถึงได้เพื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงทุนได้อย่ำงสม ่ำเสมอ และมขี้อมูลรำคำที่สะท้อนมูลค่ำ
ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่ำวตอ้งอ้ำงองิจำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท ำตำมหลกัวชิำกำรอนัเป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสำกล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนของตรำสำรเพิม่เตมิจำกทีก่ ำหนดในขอ้ 1. 
2.1  ในกรณีที่เป็นกำรลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนี้กำรค้ำ B/E หรอื P/N ดงักล่ำว

ตอ้งมกีำรรบัอำวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้ 
2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
2.1.2  ธนำคำรออมสนิ 
2.1.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
2.1.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
2.1.5  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.1.6  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
2.1.7  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
2.1.8  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 2.1.1 - 2.1.7 
ทัง้นี้  กำรอำวลัหรือกำรรบัรองดงักล่ำวต้องเป็นกำรอำวลัหรอืกำรรบัรองผู้ส ัง่จ่ำยหรอืผู้ออกตัว๋ทัง้จ ำนวน
รวมถงึดอกเบีย้ (ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน
ดงัน้ี 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
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1.2  ในกรณีเป็นกำรลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักล่ำว ต้องมนีโยบำยกำรลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บักำรลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำทีล่งทุนในทองค ำแท่ง)  
1.2.1  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสำมำรถลงทุนได ้
1.2.2  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ single 

entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3  มีกำรลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลักเกณฑ ์

product limit ส ำหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
1.2.4  มกีำรลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์
2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจำกทีก่ ำหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 
2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนซื้อขำยใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกของผูร้บัฝำก ดงันี้ 

1. ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ  
2. ธนำคำรออมสนิ  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
10. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 
กำรลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 
1. คู่สญัญำ ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ำมำรถเขำ้เป็นคู่สญัญำใน Reverse Repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย 

1.1 ธนำคำรพำณิชย ์
1.2  บรษิทัเงนิทุน 
1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.5  บรษิทัประกนัภยั 
1.6  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ 

2. ตรำสำรทีใ่ชใ้นกำรท ำ Reverse Repo ตอ้งเป็นตรำสำร ดงันี้ 

2.1  ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศต้องม ีCredit 
Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงนิ บตัรเงนิฝำก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื
ธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผกูพนั ซึง่มอีำยุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 
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2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรือ ตัว๋สญัญำใช้เงนิที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่    
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มอีำยุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งดงันี้ 
2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit 

Rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 ม ีguarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตรำสำรหนี้ซึ่งมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหนี้ หรือที่มีข้อมูลรำคำที่
น่ำเชื่อถอืและอ้ำงองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดงักล่ำวต้องม ีCredit Rating อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยำวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่ำวตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตรำสำรหนี้ซึ่งมอีำยุคงเหลือไม่เกิน 1 เดอืนที่ขึ้นทะเบียนในตลำดซื้อขำยตรำสำรหนี้  หรอืที่มขี้อมูลรำคำที่
น่ำเชื่อถอืและอ้ำงองิไดซ้ึง่มกีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดงักล่ำวต้องม ีCredit Rating อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งดงันี้ 
2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยำวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 

Rating ระยะสัน้ดงักล่ำวตำมที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
3. ระยะเวลำกำรรบัช ำระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดักำรตอ้งปฏบิตัสิ ำหรบักำรลงทุนใน Reverse Repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (TBMA) หรอื TSFC 
4.2  หำ้มน ำหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อไปขำยหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นกำรขำยหรอืโอนตำมขอ้ก ำหนดใน Reverse Repo ดงักลำ่ว 
4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ทีเ่ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว่์ำ

ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรกู้ยมืเงนิในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผูกพนั
แก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่ำของหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญำ ต้องมมีูลค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำม
วธิกีำร ดงันี้  
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทัง้นี้  ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นค่าซื้อหลักทรพัย์หรือตราสารตาม 
Reverse Repo  

4.4  กำรด ำรงมลูค่ำของหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี้  
4.4.1 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรทีซ่ื้อ > (มลูค่ำ Reverse Repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่ำหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรที่ซื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บรษิทัจดักำร

ต้องเรียกให้คู่ส ัญญำโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่สำมำรถใช้ในกำรท ำ 
Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ำรวมของหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรที่ซื้อและทรพัย์สนิที่โอน
มำดงักล่ำวเป็นไปตำมวิธกีำรดงักล่ำว ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีมู่ลค่ำหลกัทรพัย์หรอืตรำสำรที่
ซื้อลดลงกว่ำสมกำรใน ขอ้ 4.4.1   เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตำมสมกำรใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ำมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื้อ          
ณ สิ้นวัน มีมูลค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำ Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ ำนวนไม่ เกิน 5      
ลำ้นบำท หรอืไม่เกนิ 5% ของรำคำซื้อ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ และมกีำรก ำหนดเรื่องดงักล่ำวไว้
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ในสญัญำซึ่งไดก้ ำหนดโดยพจิำรณำถงึปัจจยัควำมเสีย่งของคู่สญัญำ (counterparty risk) แล้ว บรษิทั
จดักำรจะไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  กำรค ำนวณมลูค่ำ Reverse Repo ตำม 4.4 ใหค้ ำนวณดงันี้ 
4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบัจำก Reverse Repo จนถึงวนัที่มีกำร

ค ำนวณ 
4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรอืค ำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี

อยู่กบัคู่สญัญำรำยเดยีวกนัและมขี้อตกลงก ำหนดให้สำมำรถบงัคบัช ำระหนี้ตำมธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจำกหลักทรพัย์หรอืตรำสำรที่ซื้อหรอืทรพัย์สินที่โอนตำม 4.4.2 (ถ้ำม)ี ของธุรกรรมที่เกิดจำก 
Reverse Repo รำยกำรอื่นได ้

4.6  discount rate ที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณ ต้องเป็นกำรก ำหนดขึ้นโดยค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคู่สญัญำ 
หลกัทรพัย ์หรอืตรำสำรทีซ่ื้อแลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุน ดงัน้ี 
1. คู่สญัญำ ต้องมคีู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตให้ประกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่่สญัญำดงักล่ำว

กระท ำกำรในฐำนะตวัแทนของผูย้มื ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ำมำรถประกอบธุรกิจหรอืด ำเนินกจิกำรได้ตำม
กฎหมำยไทย 
1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรสง่ออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนำคำรพำณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่ำทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรำยตัง้แต่ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
1.11  นิตบิุคคลอื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิม่เตมิ 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรบัฝำกหลักทรัพย์ของศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ หรือ
หลกัทรพัยท์ี ่ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. กำรวำงหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงันี้ 
3.1  ด ำเนินกำรให้มกีำรวำงหรอืเรยีกหลกัประกนัจำกผู้ยืมเพื่อเป็นประกนักำรให้ยมืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็น

หลกัประกนัดงันี้  
3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตรำสำรภำครฐัไทย 
3.1.3  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ บตัรเงนิฝำก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน 

หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผกูพนั  
3.1.4  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี ำหนดวนัใชเ้งนิตำมตัว๋ ไม่เกนิ 270 วนั

นับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.1.5  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใช้เงนิ หรอืศุกูก ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating 

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง

เป็น credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6  ตรำสำรหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
3.1.7  หนังสอืค ้ำประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนักำรคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ทรกิเกอร ์6M1 34 

3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีำยชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไม่มนีโยบำยกำรลงทุน
ในตรำสำรทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่ำวไม่ได ้

3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2  ด ำเนินกำรใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรอืด ำเนินกำรโดย วธิอีื่นซึ่งจะมผีล

ให ้บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหนี้เอำจำกหลกัประกนัดงักล่ำวไดโ้ดยพลนั 
3.3  ห้ำมน ำหลักประกันตำม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไ์ปโอนหรอืขำยต่อหรือท ำให้ไม่สำมำรถบังคบัตำม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นกำรบงัคบัช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 
3.4  ด ำรงมลูคำ่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่ำหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณทีีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ ำเงนิสดดงักล่ำวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝำกในธนำคำรพำณิชย ์หรอืธนำคำรทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2  บตัรเงนิฝำกหรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1  บตัรเงนิฝำก หรอื ตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอืธนำคำรที่มี
กฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีำระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวนัใช้เงนิตำมตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก ำหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ทีม่อีำยุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดดงันี้ 
3.5.2.3.1  มี issue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตรำสำรภำครฐัไทย 
3.5.4  reverse repo ส ำหรบัตรำสำรภำครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ให้ใชส้ญัญำที่มลีกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วยข้อก ำหนดเกี่ยวกบัระบบงำน สญัญำยมืและให้ยมื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้้องม ีunderlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำย
อย่ำง ดงันี้ 
1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสำมำรถลงทุนได ้
1.2  อตัรำดอกเบีย้ 
1.3  อตัรำแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค ำ 
1.6  น ้ำมนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคำ้หรอืตวัแปรตำม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตำม 1.7 
1.9  underlying อื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิม่เตมิ 
ในกรณีที ่derivatives อ้ำงองิกบัรำคำของ underlying ขำ้งต้น รำคำทีอ่ำ้งองิดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจุบนั (Spot 
Price) หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้นี้ รำคำของ underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื 
underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่ำว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงและเปิดเผยไว้อย่ำง
แพร่หลำยดว้ย 

2. เงื่อนไขกำรลงทุน บลจ. จะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 
2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบักำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่ำง

ชดัเจนในโครงกำร 
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2.2  เป็นกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 
2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่ส ัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำร
พำณิชย์. ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขำย derivatives หรอืผู้ค้ำ 
derivatives 

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีำรช ำระหนี้ดว้ยกำรส่งมอบสนิคำ้เมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สนิคำ้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิ
ทีก่องทุนสำมำรถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้ำทีส่่งมอบสนิคำ้นัน้กต็ำม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณทีี ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตำม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่ำวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีำรก ำหนดวธิกีำรค ำนวณไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยมกีำรระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจยั

ต่ำง ๆ ที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณ และมีกำรค ำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตำมควำมเหมำะสมของ
องค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่ำวต้องมกีำรเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำดอย่ำง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีำรกระจำยตวัอย่ำงเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้ำหนัก ≤ 20% ของน ้ำหนักทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้ำหนัก ≤ 35% ของน ้ำหนักทัง้หมด 
ในกรณีที่เป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้ำหนักไม่เกินอตัรำที่ก ำหนดใน
ขอ้ 3.2.1.1  
กำรพิจำรณำกำรกระจำยน ้ ำหนักตำมข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน ำองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิมำพจิำรณำ 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค ำหรอืน ้ำมนัดบิ หรอืเป็นดชันีรำคำทองค ำ
หรอืน ้ำมนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรอืสญัญำทีก่องทุนสำมำรถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อค ำนวณเงนิลงทุนตำมสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรอื

สญัญำนัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บักำรพฒันำโดยสถำบนัที่มคีวำมน่ำเชื่อถอืและท ำหน้ำที่ไดอ้ย่ำงอสิระจำก บลจ. ทัง้นี้ หำก

ปรำกฏว่ำสถำบนัดงักล่ำวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีำตรกำรป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์อย่ำงมปีระสทิธภิำพดว้ย 

3.4  มกีำรแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรผ่ำนสื่อทีม่กีำรเสนอขอ้มลูอย่ำงทนัเหตุกำรณ์ 
3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้ำโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่ำวต้องค ำนวณจำกตวัแปรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรอืหลำย

อย่ำงดงันี้ 
3.5.1  รำคำปัจจุบนั (spot price) หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) ของสนิคำ้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสินค้ำโภคภัณฑ์ที่ค ำนวณจำกรำคำปัจจุบัน (spot price) หรอืรำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

(future price) ของสนิคำ้โภคภณัฑส์นิคำ้ใดสนิคำ้หนึ่ง 
3.5.3  รำคำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำทีอ่ำ้งองิกบัดชันีสนิคำ้โภคภณัฑต์ำมขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่ำวต้องค ำนวณโดยใชแ้หล่งข้อมูลอ้ำงอิงจำกรำยงำนของหน่วยงำน
รำชกำรของประเทศไทยหรอืต่ำงประเทศ หรอืค ำนวณจำกรำคำสนิคำ้และบรกิำรที ่บรษิทัจดักำรแสดงให้
เหน็ไดว่้ำวธิกีำรค ำนวณของผูพ้ฒันำดชันีดงักล่ำวสำมำรถสะทอ้นอตัรำเงนิเฟ้อไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
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4. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระหนี้ตำมภำระผูกพนั (cover rule) 
บรษิัทจดักำรต้องจดัให้มีทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่
กองทุนอำจต้องช ำระหนี้ตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลำทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสีย่ง 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำร ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง       
กำรลงทุนใน derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดักำร ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
6.1  ให้คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมูลค่ำยุตธิรรมของ derivatives ให้บรษิัทจดักำรทรำบทุกวนัที่ 15 

และวนัสุดทำ้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำกำรของ บลจ.  ใหค้ ำนวณและแจง้
มลูค่ำยุตธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมนีัยส ำคญั ให้คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่ง
ค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดักำรทรำบทนัท ี

6.3  คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งยนิยอมใหม้กีำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบรษิทัจดักำรรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives บรษิทัจดักำรตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสีย่งเท่ำนัน้ 
7.2  เขำ้เป็นคู่สญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใด ดงันี้ 
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซื้อประกนัควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่เกี่ยวข้อง

กบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำม obligation ของผู้ผูกพนัตำม obligation นัน้ โดยคู่สญัญำที่
อยู่ในฐำนะผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผูกพนัที่จะต้องช ำระเงนิตำมข้อตกลงซื้อประกนัควำม
เสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซื้อประกนัควำมเสีย่งครบก ำหนดทนัท ี(ใน
กรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทัง้นี้ ไม่ว่ำ obligation 
จะมเีพยีงรำยกำรเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลำยรำยกำรซึ่ง
ก ำหนดให้ผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ช ำระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation 
รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของ
สนิทรพัย์รำยนัน้แต่ข้อตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation ทุกรำยกำร 
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซื้อประกันควำมเสี่ยงของสินทรพัย์
อ้ำงองิที่เกดิจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจำกสนิทรพัย์อ้ำงองิโดยผู้ขำยประกนัควำม
เสี่ยงมภีำระผูกพนัที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงที่หรอือตัรำลอยตวัที่อ้ำงองิกบัอตัรำดอกเบี้ย
ตำมทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้ำม)ี ของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้ำงองิ เพื่อแลกกบักำร
ที่ผู้ซื้อประกันควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของ
สนิทรพัยอ์ำ้งองิใหก้บัผูข้ำยประกนัควำมเสีย่ง จนกว่ำจะเกดิ credit event หรอืครบก ำหนดสญัญำ 
(กรณีไม่เกดิ credit event) 

7.3  ต้องใช้สัญญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญำมำตรฐำนอื่นตำมทีส่ ำนักงำนยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย และไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมำยอื่น 
7.3.2  ไม่มีข้อก ำหนดที่ท ำให้สิทธิที่ก ำหนดไว้ในตรำสำรแห่งหนี้หรือสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ credit 

derivatives นัน้อำ้งองิเสื่อมเสยีไป 
7.3.3  ไม่มขีอ้ก ำหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วำมเสยีหำยใหแ้ก่คู่สญัญำ 
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ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
กำรลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 
กรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รำยย่อยหรอืกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี ให ้บลจ. 
ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ ในกำรลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ใน
สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเข้ำผูกพนัตำมข้อตกลงกับกิจกำรเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้
โดยตอ้งไม่มขีอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนเขำ้ผกูพนัมำกกว่ำขอ้ตกลงจ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีจ่ะลงทุน 
 

2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่ำงประเทศ 

ไม่ลงทุน 
 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บริษัทจดักำรจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศ
ก ำหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อตัรำส่วนกำรลงทุน บรษิทัจดักำรจะลงทุนใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
2 หน่วย CIS ตำมทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
3 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผูอ้อกตรำสำรมลีกัษณะ

อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
3.1  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade   
3.2  เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำรทีร่ฐับำลเป็นประกนั  

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผูกพนัมี
ภมูลิ ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale 
ซึง่ประเทศนัน้ตอ้งม ีSovereign rating 
อยู่ในระดบัที ่Investment grade) 

 

4 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำม

กฎหมำยไทย หรอืสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบ
ธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

4.2  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 
4.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
4.2.2  ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมรีำยละเอยีดตำมแบบ 

Filing  
4.2.3  ในกรณทีีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ < 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีำระผูกพนัตำม
ตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
4.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนั

กำรเงนิ  
4.2.3.2  ธนำคำรออมสนิ  
4.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แล้วแต่อตัรำใดจะสงู
กว่ำ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่งทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
4.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
4.2.3.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั  
4.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำด และขนำดย่อมแห่งประเทศ

ไทย  
4.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บล. 

4.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
4.4  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

5 ทรพัยส์นิดงันี้ 
5.1 ตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
ตรำสำรทุนทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำร
เพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

5.2 ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรอืกฎหมำย
ต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัย์
ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิ
ถอนหุน้ออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

5.3 หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำยตำม 5.1 
5.4  ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

5.4.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อก
จัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. 
ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.  ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตรำสำร Basel III 

5.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  
5.4.3  เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี้ 

5.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

5.4.3.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอียด
ตำมแบบ filing 

5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวันช ำระหนี้  ≤ 397 วัน    
นับแต่วันที่ลงทุนและไม่ได้มีลักษณะตำม 5.4.3.1 หรือ 
5.4.3.2  ผูม้ภีำระผูกพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวต้องเป็นบุคคล
ดงันี้ 
5.4.3.3.1  บุคคลตำมขอ้ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2  สถำบนักำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมำชกิ 

ไม่เกนิอตัรำดงันี้ แล้วแต่อตัรำใดจะสงู
กว่ำ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark +5% 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไทย ทรกิเกอร ์6M1 39 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
5.4.3.3.3  สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนอง

บุคคลตำมขอ้ 5.4.3.3.1 –5.4.3.3.2 
5.4.4  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
5.5 DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญำม ีCredit rating อยู่ในระดบั Investment grade 

5.6.1 reverse repo 
5.6.2 OTC Derivatives 

5.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.7.1 จดทะเบยีนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซื้อขำย

ในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ) 

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มลีักษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำน อสงัหำริมทรพัย์ หรอืสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนด 

5.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรอือยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำร
จดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรพัย์ส ำหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลำดซื้อขำยหลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิัททีอ่ยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อ
ขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

5.9 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ใน
ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย ์
ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซื้อขำย หลกัทรพัย์ต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มี
กำรเพกิถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยใน SET หรอืในตลำดซื้อขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจำยกำรลงทุนใน
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนักงำนก ำหนดและมลีกัษณะตำมขอ้ 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 5 
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ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิกำรเดยีวกนั
หรอืกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทัดงักล่ำว  
  

ไม่เกนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แล้วแต่ 
อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้ำหนักของทรพัยส์นิทีล่งทุน 
ใน benchmark + 10%  

หมำยเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั group limit 
1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. Derivatives on Organized Exchange 

 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคลตำม

กฎหมำยไทย (ไม่รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิุคคลดงักล่ำว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคู่สญัญำ ดงันี้ 
1.1  ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำจำกคู่สญัญำตำม 
securities lending หรอื derivatives)  

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี 
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีำยุโครงกำร < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตำมรอบอำยุกองทุน 

-   อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ำยุกองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพำะ MF ทีม่ ี
อำยุโครงกำร ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ ำเนนิกำรใหม้กีำร

รบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด 
หรอืมเีงื่อนไขใหM้F สำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได้ 

2.2   เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่รีะยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 
เดอืน  

2.3   total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี้  

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 Reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตำมข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำร

ลงทุนส ำหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณ
ตำมผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญำ (Single Entity Limit) แต่ไม่รวมถงึตรำ
สำรหนี้ ตรำสำรหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก หรอืตรำสำร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตำม 5.4.3 และ 5.4.4 ของขอ้ 5 ในส่วนที ่1 : อตัรำส่วน

กำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity 
limit) 

5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่ม ี
credit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6 derivatives ดงันี้ 

6.1  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
กำรลดควำมเสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสีย่งทีม่อียู่  

หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน ไม่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั product 

limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของบลจ. รำยเดยีวกนัตอ้งมจี ำนวนหุน้ของ
บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำร 
Basel III และศุกูกของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทยหรอืตรำ
สำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงนิ (financial liability)* ของ   
ผู้ออกตรำสำรรำยนั ้น ตำมที่ เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชลี่ำสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรมหีนี้สนิทำงกำรเงนิที่
ออกใหม่ ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถัดไป และยังไม่ปรำกฏใน         
งบกำรเงนิล่ำสุด บลจ. อำจน ำมลูค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำรวมกบั
มูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ
ทำงกำรเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป  
และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มีหนี้สนิทำงกำรเงนิตำมที่เปิดเผยไว้ใน  
งบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุดให้ใช้อัตรำส่วนไม่เกิน        
1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนี้ของผู้ออก   
รำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้กีำรยื่นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำย
โครงกำร 

1.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่ 
และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ำกว่ำ investment grade หรือไม่ม ี
credit rating ให้  บลจ. ลงทุน เพื่ อกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของ       
บลจ. รำยเดียวกนัรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอ
ขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำร  
ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
2. ธนำคำรออมสนิ 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชกิ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบับุคคลตำม  
1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS 
ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้   

- อตัรำข้ำงต้นไม่ใช้กบักำรลงทุนดงันี้ 
 (1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย

ได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน  
(1.1)  มขีนำดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีำยุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีำยุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน property 
ที ่ออกหน่วยนั น้  เว ้นแต่เป็นหน่วย property ของกองท ุนที ่ม ลีกัษณะ
ครบถ้วนดงันี้ โดยได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเล็ก  
(2)  จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีำยุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 

6  หน่วย private equity ไม ่เก ิน  1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองท ุน 
private equity 

หมำยเหตุ : *หนี้สนิทำงกำรเงนิ (financial liability) ใหพ้จิำรณำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีผู่อ้อกตรำสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิตำม
มำตรฐำนกำรบญัชนีัน้ โดยเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยวชิำชพีบญัช ีหรอืมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล เช่น International Financial Reporting Standard 
(IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เรื่อง กำร
ลงทุนของกองทุน”   

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด แต่ต่อมำทรพัย์สนิที่ลงทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขำดคณุสมบตัใินกำรเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสำมำรถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขำดคุณสมบตั ิและจดัส่งรำยงำน

ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเกบ็ส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 
(2)  จ ำหน่ำยทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตัภิำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่ำ 90 วนันับ

แต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขำดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 4 ในส่วนนี้ 
(3)  เมื่อบรษิทัจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์นิทีข่ำดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่ำดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไป

ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรพัย์สิน
ดงักล่ำว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ ำหน่ำยทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี และจะจดัส่ง
รำยงำนตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่ำว  
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 ในกรณีที่บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัย์สนิทีข่ำดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตำม (2) บรษิัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนขอ้มูล
ตำม (1) พรอ้มสำเหตุที่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัย์สนิดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีำรลงทุนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนด แต่ต่อมำกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วน
กำรลงทุนเป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจำกกำรลงทุนเพิม่ บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน และวนัทีก่ำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร

ลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำ
รำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดเวน้
แต่เป็นกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 4   

(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกนิ
ระยะเวลำดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 5 ในส่วนนี้ 
(ก)  ภำยใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมประเภททรพัยส์นิ 

(product limit) ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญำใช้เงนิ ตำมขอ้ 1 ใน
ส่วนที ่3 

(ข)  ภำยใน 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ส ำหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำมข้อ (3) (ก) เว้นแต่กรณีเป็น
กองทุนรวมตลำดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิทัจดักำรสำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดแล้ว บรษิทัจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนขอ้มูลเกี่ยวกบั
ชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่ำว รวมถึงวนัที่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนได้ แล้วแต่
กรณี และจดัส่งรำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีส่ำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน
นัน้ 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขใหไ้ปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดตำม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดักำรต้องจดัท ำ
รำยงำนข้อมูลตำม (1) พร้อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแตว่นัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

(5)  ในกรณีที่กองทุนมหุี้นของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมสี่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน 
(concentration limit) ตำมทีก่ ำหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจำกกำรปฏบิตัติำม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดักำรตอ้ง
ด ำเนินกำรดงันี้ดว้ย 
(ก) งดเวน้กำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ ำนวนทีเ่กนิอตัรำส่วนกำรลงทุน เวน้แต่กรณีจ ำเป็นและสมควรโดยไดร้บักำรผ่อนผนัจำก

ส ำนักงำน 
(ข) ลดสดัส่วนกำรถือหุ้นหรอืลดกำรมอี ำนำจควบคุม หรอืยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุ้นของ

บรษิัทจดทะเบยีน และกำรไดม้ำซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่ำวเป็นผลให้กองทุนไดม้ำหรอืเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัทนัน้จนถงึหรอื
ขำ้มจุดทีต่อ้งท ำค ำเสนอซื้อ 

ควำมในขอ้ 2 มใิหน้ ำมำใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่ำงประเทศทีไ่ม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมควำมมสี่วนไดเ้สยีในกจิกำรทีล่งทุน (concentration limit) โดยให้
ด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 3  

3.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รบัอนุมัติให้จัดตัง้หลังวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี้ หำกปรำกฏว่ำมกีำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุนทีค่ ำนวณตำมควำมมสีว่นไดเ้สยีในกจิกำรทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุน และวนัทีก่ำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร

ลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำ
รำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวม 
ในกรณีที่อตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตำมที่ก ำหนดแล้ว ให้จดัท ำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน 
อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่ำว รวมถึงวนัที่อตัรำส่วนเป็นไปตำมที่ก ำหนด และจดัส่งรำยงำนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนดนัน้”   
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(2)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำวภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลำ 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว   

(3)  เมื่อครบระยะเวลำตำม (2) แลว้หำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวมยงัไม่สำมำรถแก้ไขได ้หำ้มบรษิทัจดักำรกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิ
ในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนด” 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไม่สำมำรถแก้ไขอตัรำส่วนกำรลงทุนได ้หำ้มมใิหบ้รษิทัจดักำรลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิ อตัรำส่วนกำร
ลงทุนจนกว่ำจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนด และใหบ้รษิทัจดักำรจดัท ำรำยงำนขอ้มูลตำม (1) พรอ้มสำเหตุทีไ่ม่สำมำรถ
แก้ไขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้น้้ี 
ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำตำมขอ้ (2) 

4.  ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนหรือข้อก ำหนดที่สำมำรถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมำปรำกฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนหรอืข้อก ำหนดที่สำมำรถลงทุนได้ บรษิัทอำจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัยส์นิดงักล่ำวต่อไปได ้ 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนหรอืไดส้ทิธจิำกกำรเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตำม (2) 
(2) กรณทีีก่องทุนมกีำรลงทุนหรอืไดส้ทิธติำม (1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทุนตำมประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ 

บรษิทัจดักำรตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักล่ำวดว้ย 
(3) กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมำจำกกำรบรจิำค 
ในกรณทีีม่กีำรลงทุนตำมขอ้ 4 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมขอ้ 2 โดยอนุโลม 

5.  ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ ำเป็นอื่นใดท ำใหบ้รษิทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อใหก้ำรลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดักำรมีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัท
จดักำรสำมำรถใช้ดุลยพนิิจด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้โดยต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั และต้องส่งรำยงำน
เกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของบรษิัทจดักำรในเรื่องดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลำทีต่้องแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวทัง้นี้ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวธิกีำรเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดักำร หรอืวธิกีำรอื่นๆ ตำมทีบ่ลจ.ก ำหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดักำรตอ้ง
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(1.1)  จดัท ำรำยงำนเกีย่วกบักำรลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ ำใหม้กีำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำย

กำรลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจน
จดัเกบ็ส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่รษิทัจดักำร 

(1.2)  ด ำเนินกำรแก้ไขให้สดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรอืด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2.  ในกรณีทีก่ำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดักำรด ำเนินกำร
แก้ไขสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวม
ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน เว้นแต่บริษัทจดักำรจะได้รบัมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ทัง้นี้ทำงบรษิัทจดักำรจะไม่นับช่วงเวลำระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึ่งมีระยะเวลำ 30 วนันับแต่วนัที่จด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวมหรอืในช่วงระยะเวลำที่กองทุนจ ำเป็นต้องรอกำรลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท ำกำรขำยคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีำรโอนย้ำยกองทุนจ ำนวนมำก ซึ่งมรีะยะเวลำไม่เกนิ 10 วนัท ำกำร ทัง้นี้ยงัต้องค ำนึงถึงประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส ำคญั 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง บรษิทัจดักำรต้องจดัใหม้วีธิกีำรในกำรใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิใน
กำรที่จะออกจำกกองทุนรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิีกำรดงักล่ำวต้องมรีะยะเวลำ
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บรษิทัจดักำรตอ้งงดเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ทุกรำยจนกว่ำกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว
จะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก ำหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดักำรต้องไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เติมกองทุนรวมนัน้
เพิม่เตมิ 
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ทัง้นี้ ประเภทหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่กองทุนลงทุน และอตัรำส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
ส ำนักงำนก.ล.ต. และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุนพรินซิเพิล จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1          
ทัง้น้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ทริกเกอร์ 6M1 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

• ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

• บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้       
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทัจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  http://www.sec.or.th/ 

• บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ    
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้
จากบริษทัจดัการ 

• บริษทัจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตาม      
ค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว 
ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้ มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการ
พิสูจน์เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้า(Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษทัจดัการและหรอืผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
การฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย
ครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็น
ระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย ชัน้16 
ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 
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