หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม
Principal Daily Income Fund (PRINCIPAL iDAILY)
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กองทุ นเปิ ดพริ นซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งจะไม่เกิ น ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิ นสุทธิ จึงอาจทาให้
กองทุ นมีค วามเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ยนสกุล เงิ น บาท และดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น บริ ษัท จัดการจะลงทุน ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าเพื่ อ
ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ ต่างประเทศ เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ดังกล่าว
กองทุนรวมนี้ ไม่ได้ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่ มีความเสี่ยงตา่ เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนัน้ จึงมีความ
เสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุ นนี้ มีนโยบายที่ จะลงทุน ในหรือมี ไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบแทน ทาให้กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ย ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัวไป
่
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. กองทุนนี้ จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าว
กองทุนมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนเป็ น 7 ชนิ ด ได้แก่ ชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิ ดจ่ายเงิ นปั นผล ชนิ ดสะสมมูลค่า ชนิ ดผู้
ลงทุ นสถาบัน ชนิ ดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิ ด ช่องทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ่งผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนชนิ ดของหน่ วยลงทุน ภายใน
กองทุนนี้ ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 7 ชนิ ดก่อนทาการลงทุน ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่ มชนิ ดหน่ วย
ลงทุนในอนาคต
การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน มิ ได้ทาให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิ ดของหน่ วยลงทุน
ทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุนรวม โดยยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
มูลค่าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยกคานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิ ด
สาหรับหน่ วยลงทุนชนิ ดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดพรินซิ เพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ทัง้ จานวน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิ กกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3 ได้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th
กองทุนรวมนี้ อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีสภาพคล่องตา่ อาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
การลงทุนในหน่ วยลงทุ นมิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้ รบั เงินลงทุน คืนมากกว่าหรือน้ อยกว่าเงิน ลงทุ น
เริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุน สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
ในกรณี ที่กองทุนนี้ ไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนตามที่
มีคาสังไว้
่
ผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมู ลในหนั งสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนั งสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
การพิ จารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดที่ ท าให้ บริ ษัทจัดการและหรือกองทุน ภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านภาษี หรือความเสี่ ยงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ ในและต่างประเทศที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 11 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
(Principal Daily Income Fund, PRINCIPAL iDAILY)

ประเภทโครงการ

กองทุนตราสารหนี้
โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 7 ชนิด ได้แก่
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ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนไม่
น้ อยกว่าร้อยละ 90%

1 2 3 4 5 6 7 8 8+

•

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-R)

•

ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-D)

•

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-A)

•

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-I)

•

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY–C)

•

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-E)

• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
ผูล้ งทุนบุคคลธรรมดาและผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่ วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่ องทุน
กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเปิ ดบริการหน่ วยลงทุน
ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดให้บริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่ว งหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคื นที่ใช้ใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

กองทุ นมีน โยบายการลงทุ นในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่ งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงิน ฝากที่
เสนอขายทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/
หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ร บั
การยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้ อก
ตราสารอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ในกรณี ตราสารดั ง กล่ า วเป็ น
Subordinated Debt จะต้ อ งได้ร ับ อัน ดับความน่ า เชื่อ ถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอัน ดับที่
สามารถลงทุ นได้ (Investment Grade) เท่านั น้ โดยกองทุ นจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่ เกิน
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนอาจทาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ได้ รวมถึงลงทุ นในหลัก ทรัพ ย์ห รือทรัพย์ สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธือ่ืนอย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
หรือตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุ น อาจพิจ ารณาลงทุน ในตราสารหนี้ ในประเทศที่ มีลักษณะคล้ ายเงิน ฝาก เงิน ฝากในสถาบัน
การเงินตามกฎหมายไทยที่มอี ายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี และ
บริษัทจัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ตามที่ ระบุ ไว้ในโครงการหรือตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ ีสนิ ค้าตัวแปร
เป็ น อัต ราดอกเบี้ย , สัญ ญาเครดิต อนุ พ ัน ธ์ เพื่อ เพิ่ ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น (Efficient
1

Portfolio Management) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุ น
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การป้ องกัน ความเสี่ ย งจาก ป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
ในต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุนครัง้ แรก

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 1,000.00 บาท
: 30,000,000.00 บาท
: 1.00 บาท
: 500.00 บาท

ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) : 1.00 บาท
มู ล ค่ า ขัน้ ต่ า ในการขายคื น ไม่กาหนด
หน่ วยลงทุน
วันที่ ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และ วันที่ 22 มีนาคม 2555
จัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียน
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัว
ขึ้น ลง เนื่ องจากความผัน ผวนของปั จ จัย ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง เช่ น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาด เงิน ตลาดทุ น อัต รา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพิจารณากระจายการลงทุน
ในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษัท เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดย
คัดเลือกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปั จจัยพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะ
ตลาดเงิน และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดังกล่าว
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสีย่ งที่เกิดจากการทีผ่ ู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่
ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง: กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยคานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสาคัญ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความ
เสีย่ งทีก่ าหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน
3. ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ
ความเสีย่ งที่เกิดจากการทีร่ าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ ลงจากปั จจัยภายในและภายนอกของผูอ้ อกตราสาร เช่น
ผลการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทีผ่ ู้ออกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมิน
ปั จจัยทีม่ ีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ ปั จจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่ อให้มนใจใน
ั่
คุณ ภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
อย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณ ภาพของตราสาร โดยบริษัท
จัดการจะคัดเลือกตราสารทีล่ งทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็ น ผลมา
จากปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้ราคาของตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนขึน้ ลงด้วย
แนวทางการบริ หารความเสียง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือทีม่ ีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล
นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็ นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการการ
ตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทีค่ าดการณ์ไว้
5. ความเสี่ยงของประเทศที่ ลงทุ น (Country Risk) : เนื่องจากกองทุน อาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของ
ประเทศที่ลงทุน เช่ น การเปลี่ย นแปลงของปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่ างประเทศ โดยปั จจัย
เหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนได้มกี ารวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และ
นโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
6. ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้ องกัน ความเสี่ยงจากอัต รา
แลกเปลี่ยน(Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
7. ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (volatile)
มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สินทรัพย์ มคี วามผันผวนมากกว่า
การลงทุนในหลักทรัพย์พ้นื ฐาน (Underlying Security)
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวัด ติดตามความเสีย่ ง
และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อให้มรี ะบบทีเ่ หมาะสมในการบริหารความเสียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อลดความเสีย่ ง
ในส่วนนี้ และในกรณี ที่กองทุน ลงทุน ในต่ างประเทศกองทุน จะลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ าที่มีตัวแปรเป็ นอัต ราแลกเปลี่ย น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทาให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบั ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่ มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่ว งหน้ าแฝง (Structured Note) : เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการ
คาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทน
ตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุน ในตราสารที่ มีลักษณะของสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดย
บริษัท หรือสถาบัน การเงินที่มีความมันคงสู
่
ง และกองทุ นสามารถไถ่ ถอนตราสารดังกล่าวก่ อนครบกาหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได้
รวมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมระดับความเสีย่ งที่เกิดจากความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิง ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
10,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิดาเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามความเหมาะสม
(3) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
กองทุนรวมนี้เหมาะสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และนิติบุคคลทีต่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ทัง้ ใน และ/หรือต่ างประเทศ โดยเข้า ใจความผัน ผวนและยอมรับความเสี่ย งจากการลงทุน ในตราสารหนี้
ดังกล่าวได้ โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้
• ชนิดขายคืนหน่ วยลงทุ นอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ด
โอกาสให้ผลู้ งทุนรับรายได้สม่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
• ชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-D) : เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรกาหนด
• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-A): เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
• ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-I): เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทนิตบิ ุคคล/สถาบัน เปิ ดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรับรายได้สม่าเสมอจากเงินปั นผล รวมถึงมีสทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีตามทีก่ รมสรรพากรกาหนด
• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-C) : เหมาะสาหรับผู้ลงทุ นประเภทกลุ่มบุ คคล นิ ติบุคคล/สถาบัน ที่
บริษทั จัดการกาหนด อาทิ ผูล้ งทุนกลุ่มกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผู้
ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัทจัดการอื่น การลงทุนจากนิติ
บุคคล/สถาบันทีม่ ีการให้บริการบริหารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผูล้ งทุนกลุ่มผู้ลงทุน
อื่นทีบ่ ริษทั จัดการประกาศเพิม่ ในอนาคต เป็ นต้น
• ชนิ ด ช่ อ งทางอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (ชื่อ ย่ อ : PRINCIPAL iDAILY-E) : เหมาะสาหรับผู้ล งทุ น ที่ ท ารายการผ่ า นช่ องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จัดการ ทีต่ ้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกาหนดให้สาหรับผู้ลงทุนที่ทารายการผ่าน Mobile Application (Mobile
App) และ Internet (Easy invest) ของบริษทั จัดการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิม่ เติมใน
อนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิม่ เติมกลุ่มผูล้ งทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บ
ไซด์ของบริษทั จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน
• ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-X) (ยังไม่เปิ ดให้บริการ) : เหมาะสาหรับผูล้ งทุนประเภทกองทุ นรวม
อื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ หรือการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
เดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถึงกลุ่มผูล้ งทุนอื่น
ที่บริษัท จัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ของกองทุน
• บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
• ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่ าจต่ากว่าหุน้ ได้
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• ผูล้ งทุนทีต่ ้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ
• เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุน รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return)
ผู้ล งทุ น บุ ค คลธรรมดาและผู้ ล งทุ น สถาบั น สามารถลงทุ น ได้ ใ นหน่ ว ยลงทุ น ทุ ก ชนิ ด ตามเงื่อ นไขที่ ก องทุ น ก าหนด
ทัง้ นี้ บริษัทจัด การขอสงวนสิท ธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิ ด บริก ารหน่ วยลงทุ นชนิ ดที่ยงั ไม่ ได้เปิ ด
ให้บริการ เพื่อเพิ่ม ความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุ น และคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ น สาคัญ โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทาการทุก
แห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน ในตราสารหนี้ อาจทาให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผู้
ลงทุนได้
• ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร แต่ก องทุนเปิ ดพริน ซิเพิล เดลี่ อินคัม มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือเอกชนทีม่ คี ุณภาพ และมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง
• ในกรณีมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศ อาจมีผลกระทบทาให้เงินต้นและผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในรูปของเงินบาทผันผวน แต่ทงั ้ นี้
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของ
หลักทรัพย์ห รือทรัพย์สนิ ในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ เพื่อป้ องกันผลกระทบดังกล่าว
• กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถู กจากัดโดยกฎเกณฑ์ ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ าเช่นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน ดังนัน้ กองทุนรวมนี้จงึ มีความเสีย่ งสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
• กองทุ น รวมนี้อาจมีก ารลงทุน ในตราสารหนี้ ที่มีสภาพคล่องต่ า จึงอาจไม่ สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ ได้ในเวลาที่
ต้องการหรือในราคาทีเ่ หมาะสม
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อขายล่ว งหน้ า เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารการลงทุ น กองทุ น จึงมีค วามเสี่ย ง
มากกว่ากองทุนรวมทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุน
สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ ีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าว
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้กองทุนรวม/เปิ ดนี้มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้ องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้
ลงทุนทัวไป
่
(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
อย่างไร
กองทุนรวมนีไ้ ม่คมุ้ ครองเงินต้น
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(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?

หมายเหตุ: ในกรณีที่มกี ารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนในต่างประเทศ
(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (Benchmark) ใด?
1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):40.00
2.ผลตอบแทนรวมของดัช นี ต ราสารหนี้ ภ าคเอกชนระยะสัน้ ตามการจัด อั น ดั บ (A-ขึ้น ไป) ของสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ ทย สัดส่วน (%):30.00
3.อัต ราดอกเบี้ ย เงิน ฝากประจ า 1 ปี วงเงิน น้ อ ยกว่ า 5 ล้ า นบาท เฉลี่ ย ของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ ข นาดใหญ่ ได้แ ก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของตัวชี้วดั ตามที่กาหนด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการลงทุ น
ของกองทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของตัวชี้วดั ดังกล่ าวให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถอื หน่ วยลงทุน และผู้
ลงทุนทัวไปทราบ
่
โดยจะติดประกาศไว้ทสี่ านักงานของบริษทั จัดการ สานักงานใหญ่และสาขาของผูส้ นับสนุ นการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศบนเวปไซต์ของบริษทั จัดการ
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มีนาคม 2556
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 การขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันและเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้ แต่เปิ ดทาการจนถึงเวลา 15.30 น. โดย
ติดต่อได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัวประเทศ
่
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด แต่งตัง้
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ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน
โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล
บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษัทจัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักลุมพินี

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่

ชื่อบัญชี

บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
-

-

กรณีอตั โนมัติ
บริษทั จัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมดสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ดพรินซิ
เพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
กรณีปกติ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น. โดย
บริษทั จัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุ น กับหรือ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศสหรัฐ อเมริก า พลเมือ งสหรัฐ อเมริก าหรือ ผู้ ที่มี ถิ่น ฐาน อยู่ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขน้ึ และดาเนิน กิจกรรมในอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนให้กบั บุคคลดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
(3) กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจ ริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุ จ าเป็ นท าให้ ไ ม่ สามารถจ าหน่ า ย จ่ าย โอน หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน ของกองทุ น รวมเปิ ด ได้อย่ า ง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีค าสังขายคื
่
น ก่ อ นหรือ ในช่ วงระยะเวลาที่บริษัท จัด การพบว่ า ราคารับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้อ ง และผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถอื หน่วยลงทุนทีม่ ีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดย
พลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อ น และ
หลัก ฐานการได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้อ (1) หรื อ การรับ รองข้ อ มู ล จากผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทั จัดการอาจมอบหมายให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืน หน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ ผู้ถือหน่ วยลงทุนตามลาดับ
วันทีส่ ่งคาสังขายคื
่
นก่อนหลัง
(4) วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจากชนิดหน่ วยลงทุนอื่น (ระหว่า งชนิดหน่วยลงทุน) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไข
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
- กรณีอตั โนมัติ
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุ นทัง้ หมดสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้
- กรณีปกติ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่ว ยลงทุน) หรือกองทุนอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการได้ทุกวันทาการของสัปดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไข
การขายคืนหน่วยลงทุนตาม วิธกี าร วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ มในภาคผนวก 1 แนบท้าย
(5) กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
(6) ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลกองทุน ได้แก่ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ภายในวันทาการถัดไป ทัง้ นีบ้ ริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ www.principal.th
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการได้ บริษทั
จัดการขอสงวนสิทธิประกาศช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคม
(NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและจะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีใน
โอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วย
ลงทุน ให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วนั คานวณมู ลค่าทรัพ ย์ สินสุท ธิ มูลค่ าหน่ ว ย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุด
ทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ
ผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนจากหนั งสือรับรอง
สิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ที่ทาการทุ กแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่ มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน (omnibus account)
จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมด
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(3) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร
สามารถร้องเรียนได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 1553
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702
(4) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
(5) การวางทรัพย์สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย ?
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่มีภมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของ
บริษทั จัดการเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทตี่ ้องมีการวางทรัพย์
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
• คุณจูเลียน คริสโตเฟอร์ วิเวียน พูลล์
• คุณเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
• คุณชอง ชอย วัน
• คุณอุเดย์ จายาราม
• คุณจุมพล สายมาลา
(2) รายชื่อผู้บริหาร
•
•
•
•
•

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2565)
กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คุณจุมพล สายมาลา
คุณแบรนดา ชู
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณปาจรีย์ บุณยัษฐิติ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายธุรกิจกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒ
ั นชัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาธุรกิจรายย่อย
• คุณวิษณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณวนิดา ดวงพัตรา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน
• คุณรัฐภูมิ บัวสาลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและเลขานุการบริษทั
• คุณสุภชั นีย์ จงรักษ์ลขิ ติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
• คุณวริษฐ์ โกบุตร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานนวัตกรรมธุรกิจดิจทิ ลั
• คุณจิรฐั ยา แซ่หลี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 62 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 79,214,672,598.54 บาท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน (ลาออกแล้ว มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน (ลาออกแล้ว มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณสุปรีดิ ์ สุวพันธ์, CFA
ผูจ้ ดั การกองทุน
• คุณปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม 2565)
• คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ ์
ผูจ้ ดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2565)
(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน 2565)
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม)
จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

• คุณชนัยกานต์ สวัสดิ ฤกษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536 - 2537
พ.ศ. 2530 - 2534
มหาวิทยาลัย
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2546 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2545 - 2546

Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

พ.ศ. 2542 - 2545
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริหารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร
พ.ศ. 2538 - 2542
พนักงานอาวุโส ฝ่ ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บง.ธนสยาม
(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) โทร 0-2626-7777
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5265
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนด้วย
(10) ใครเป็ นผู้สอบบัญชี ?
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาว ชุตมิ า วงศ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร :
02-645 0080
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลัง

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณ
การได้ (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)***
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน**
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
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รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่
ตัง้ แต่วนั ที่
1 เม.ย. 2564
1 เม.ย. 2563
อัตราตามที่ระบุไว้
- 31 มี.ค. 2565
- 31 มี.ค. 2564
ในโครงการ
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ตัง้ แต่วนั ที่
1 เม.ย. 2562
- 31 มี.ค. 2563
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 1.77
ไม่เกินร้อยละ 1.77
ไม่เกินร้อยละ 1.77
ไม่เกินร้อยละ 1.72
ไม่เกินร้อยละ 1.72
ไม่เกินร้อยละ 1.77
ไม่เกินร้อยละ 1.72

0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.436
ไม่มี

0.404
0.404
0.404
0.404
0.373
0.115
ไม่มี

0.544
0.544
0.544
0.544
0.437
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.75
ไม่เกินร้อยละ 0.75
ไม่เกินร้อยละ 0.81
ไม่เกินร้อยละ 0.75

0.321
0.321
0.321
0.321
0.321
ไม่มี
ไม่มี

0.351
0.351
0.351
0.351
0.320
ไม่มี
ไม่มี

0.429
0.429
0.429
0.429
0.322
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.11

0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
ไม่มี

0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
ไม่มี

0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22
ไม่เกินร้อยละ 0.22

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.075
ไม่มี

0.013
0.013
0.013
0.013
0.013
0.075
ไม่มี

0.075
0.075
0.075
0.075
0.075
ไม่มี
ไม่มี
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o ค่าใช้จ่ายอื่น***
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขาย
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
o ค่าวารสารและสิง่ พิมพ์
o ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหนี้
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด***
(ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้)
-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

ไม่เกินร้อยละ 1.72

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.54
ไม่เกินร้อยละ 0.54

ไม่มี
ไม่มี
0.059
0.015
ไม่มี
0.011
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.039
0.014
ไม่มี
0.011
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.048
0.011
ไม่มี
0.009

0.002
0.029
0.002

0.001
0.010
0.003

0.014
0.004
0.007
0.003

0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.495
ไม่มี

0.443
0.443
0.443
0.443
0.412
0.154
ไม่มี

0.592
0.592
0.592
0.592
0.485
ไม่มี
ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคานวณเป็ น % ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนัน้
*** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สั ่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ

อัตราที่เก็บจริง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

-ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เกินร้อยละ 0.54

ยกเว้น

o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

-ชนิดสะสมมูลค่า
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
-ชนิดจ่ายเงินปั นผล
-ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
-ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ (ยังไม่เปิ ดให้บริการ)
o ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ตามอัตราทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

o ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดใน

โครงการ (Exit Fee)
o ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
•
•
•

ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 257.98
Port Folio Duration : 0.2686
ผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน :
-ชนิดสะสมมูลค่า
ร้อยละ -0.0183
-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ร้อยละ -0.0183
-ชนิดจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ -0.0174
-ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
ร้อยละ -0.0159
-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ร้อยละ -0.0180
-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ -0.0052
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
หุน้ กู้
Rate AAA
Rate A
Rate ARate BBB+
ตั ๋วแลกเงิน
เงินฝากธนาคาร
อื่น ๆ
หนี้สนิ อื่น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
หมายเหตุ :

% NAV

377,044,127.15

67.64

7,198,968.65
32,011,365.62
2,000,683.08
39,268,222.56
69,691,538.70
30,536,895.06

1.29
5.74
0.36
7.05
12.50
5.48

(342,370.32)
557,409,430.50

(0.06)
100.00

รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตามราคาตลาด
กลุ่มของตราสาร
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
377,044,127.15
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย ผู้รบั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
30,536,895.06
(ค) ตราสารที่มอี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
150,170,778.61
(ง) ตราสารที่มอี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงินลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15 % ของ NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
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% NAV

67.64
- ไม่มี 5.48
26.94
- ไม่มี -

ประเภท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เงินฝาก
ธนาคาร
เงินฝาก
ธนาคาร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
ตั ๋วแลกเงิน
ตั ๋วแลกเงิน

25 ตั ๋วแลกเงิน
26 ตั ๋วแลกเงิน
27 ตั ๋วแลกเงิน
28 หุน้ กู้
29 หุน้ กู้
30 หุน้ กู้
31 หุน้ กู้
32 หุน้ กู้

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
ผูร้ บั รอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลักหลัง
น่าเชื่อถือ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จากัด
A1,997,840.69
(มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
AA28,518,424.45
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษทั ทีพไี อ โพลีน จากัด (มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
จากัด
บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซิง่ จากัด
(มหาชน)
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
1,198,130.86
28,538,764.20

-

07/04/2022
07/04/2022
18/04/2022
21/04/2022
28/04/2022
05/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
19/05/2022
26/05/2022
02/06/2022
09/06/2022
16/06/2022
23/06/2022
30/06/2022
07/07/2022
04/08/2022
01/09/2022
03/11/2022
06/10/2022
03/08/2022
21/07/2022

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
BBB+
BBB+

11,000,000.00
25,800,000.00
38,000,000.00
6,000,000.00
36,000,000.00
32,400,000.00
26,000,000.00
23,000,000.00
15,000,000.00
21,900,000.00
17,700,000.00
1,000,000.00
24,000,000.00
27,400,000.00
35,400,000.00
11,000,000.00
16,000,000.00
5,400,000.00
1,000,000.00
3,300,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00

10,999,349.13
25,798,473.41
37,993,364.06
5,998,540.62
35,987,860.80
32,386,666.43
25,987,135.72
22,988,897.21
14,991,719.70
21,886,807.88
17,687,231.22
999,187.78
23,976,037.20
27,369,503.53
35,356,845.28
10,985,694.50
15,973,195.68
5,389,269.44
996,977.03
3,291,370.53
19,895,160.60
9,955,287.10

-

20/04/2022

BBB+

10,000,000.00

9,955,294.60

-

07/07/2022

BBB+

15,000,000.00

14,925,556.35

-

14/07/2022

BBB+

15,000,000.00

14,920,240.05

-

17/02/2023
25/02/2024

BBB+
BBB+

10,000,000.00
2,700,000.00

10,129,214.30
2,695,985.50

-

30/08/2023

BBB+

10,000,000.00

10,000,815.40

-

23/11/2023

BBB+

10,000,000.00

10,081,851.60

-

30/03/2025

A-

2,000,000.00

2,000,683.08
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ประเภท

ผูอ้ อก

33 หุน้ กู้
34
35
36
37

หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้
หุน้ กู้
หมายเหตุ :

ผูค้ ้า/
ผูร้ บั รอง/
ผูส้ ลักหลัง
-

15/08/2023

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ
BBB+

-

01/04/2022
19/08/2023
19/08/2022
11/03/2023

AAAAAA

บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั เงินติดล้อ จากัด
บริษทั บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด
*1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

วันครบ
กาหนด

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตั ๋ว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

9,000,000.00

9,056,341.26

20,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
4,500,000.00

20,000,000.00
6,001,769.70
6,009,595.92
4,502,983.15

คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไปของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
AAA

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสีย่ งต่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบ
น้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ

AA

มีความเสี่ยงต่ ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย และคืนเงินต้ นในเกณฑ์ สู งมาก แต่อ าจได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A

มีค วามเสี่ยงในระดับ ต่ า บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงิน ต้น ในเกณฑ์ สูง แต่อ าจได้ รบั ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB

มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่เี พียงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ท่อี ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BB

มีความเสี่ยงในระดับ สู ง บริษัท มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย และคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่ ากว่ า ระดับ ปานกลาง และจะได้ร ับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชาระ
หนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ไี ม่เพียงพอ

B

มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถหรือ
ความตัง้ ใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ

C

มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มคี วามสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดย
ต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้

D

เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง (ร้อยละต่อปี )

นับจากวันเริ่ม
โครงการ

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

(11 เม.ย. 55)

(24 ธ.ค. 64)

(17 ก.ย. 64)

(26 มี.ค. 64)

(29 มี.ค. 62)

(31 มี.ค. 60)

ชนิดสะสมมูลค่า
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
ชนิดจ่ายเงินปันผล

11.5621*

11.5512

11.5405

11.5214

11.3335

11.0874

11.5777*

11.5667

11.556

11.5367

11.3458

11.0979

10.2811*

10.2913

10.2918

10.3008

10.2302

10.1988

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

11.2628*

11.2721

11.2717

11.279

11.2556

N.A.

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

11.7378*

11.7262

11.7154

11.6959

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

11.6001*

11.5812

11.5625

11.5292

11.4186
N.A.

11.1714
N.A.

ชนิดสะสมมูลค่า

1.47%

0.09%

0.18%

0.35%

0.67%

0.84%

ตัวชี้วดั (Benchmark)
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ
ตัวชี้วดั (Benchmark)

2.77%

0.12%

0.26%

0.52%

3.89%

3.32%

1.48%

0.09%

0.18%

0.35%

0.68%

0.85%

2.77%

0.12%

0.26%

0.52%

3.89%

3.32%

ชนิดจ่ายเงินปันผล

1.59%

0.09%

0.18%

0.35%

0.93%

0.99%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

2.77%

0.12%

0.26%

0.52%

3.89%

3.32%

ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน

0.86%

0.09%

0.18%

0.35%

0.71%

n/a

ตัวชี้วดั (Benchmark)

3.54%

0.12%

0.26%

0.52%

3.89%

n/a

ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม

1.33%

0.09%

0.18%

0.35%

0.92%

0.99%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

2.79%

0.12%

0.26%

0.52%

3.89%

3.32%

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

0.61%

0.15%

0.30%

0.60%

n/a

n/a

ตัวชี้วดั (Benchmark)

0.64%

0.12%

0.26%

0.52%

n/a

n/a

ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):40.00
2.ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ ตามการจัดอันดับ (A-ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน
(%):30.00
3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ ได้แ ก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):30.00
* NAV ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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ภาคผนวก 1
1. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1.1

การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน
รวม)
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผู้
ทีส่ นใจจะลงทุน และบริษทั จัด การจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะ
ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ด บัญชีกองทุน รวม) คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ได้ที่ที่ทาการทุกแห่ งของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอกรายละเอียด
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลง
นามของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ

1.2

หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต
วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
1.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียด
ในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้า มี) โดยแบ่งตาม
ชนิดหน่ วยลงทุน ได้แก่ หน่ วยลงทุนชนิดขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ หน่ วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
หน่วยลงทนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถาบัน และนาส่งได้ที่
(1) บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2) สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษทั จัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้
ในกรณี สงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นมาจากกองทุ นรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สนใจ
สามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในข้อ 3 วรรค 1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
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ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามทีร่ ะบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือ ในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อสามารถทาการสังซื
่ ้อได้จนถึงวันทาการ
สุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก ในกรณีทสี่ ามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจานวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอียด
โครงการกองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วย
ลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วย
ลงทุนทีก่ าหนด
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน
1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนขายคืน
หน่ วยลงทุนหรือแสดงความประสงค์ให้นาเงินบางส่ วนหรือทัง้ หมดที่ได้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อครบ
กาหนดอายุกองทุ นของกองทุนรวมอื่น ของบริษัท จัดการเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุน รวมนี้ บริษัท
จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี)
พร้อมชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืน โดยชาระด้วยเงิน สด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร หรือ
วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่ืนใดทีบ่ ริษทั จัดการเปิ ด
ไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณีซ้อื หน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ
บัญชี “บัญชีจองซื้อกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ”
(2) กรณีซ้อื หน่ว ยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ม่ใช่ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บลจ. พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อกองทุน
เปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ”
(3) บัญชีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้ การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
และหลักฐานการชาระค่ าสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัด การยอมรับ ส่งโทรสารไปยังบริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผู้สงซื
ั ่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคาสังซื
่ ้อให้แก่
ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ
ผูส้ นใจสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนสามารถนาเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ มาชาระค่ าซื้อ หน่ วยลงทุ นของ “กองทุน เปิ ด พรินซิเพิล เดลี่ อิน คัม ” ซึ่งเป็ นกองทุ น เปิ ดปลายทาง
ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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หากวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวันทาการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
กองทุนเปิ ดปลายทางจะได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ ด้เปิ ดการเสนอขายไปแล้ว โดยบริษทั จัดการจะ
ถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามวันทีท่ รี่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิไม่ร ับคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ นโดยการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นมาจากกองทุ นรวมอื่น
ภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในกรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยโดยรวม
1.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
1.3.1
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษทั จัดการได้รบั เงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อแล้ว สิทธิ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.3.2
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ขาย
หน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ หรือกรณีทเี่ ป็ นเช็คหรือดราฟต์ บริษทั จัดการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นนั ้ คืนให้กับ
ผู้สงซื
ั ่ ้อภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
1.3.3
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่มมี ูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.3.4
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุ นโดยรวม
หรือท าให้เกิดความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือ ความเสี่ยงต่ อ ชื่อ เสีย งของบริษัทจัดการหรือ กองทุ น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการ
ดาเนินการ
1.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.4.1
บริษัท จัด การจะจัด สรรหน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ ผู้สงั ่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ตามวัน ที่ไ ด้ร ับค าสัง่ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น โดย
พิจารณาตามวันทีส่ งซื
ั ่ ้อ และได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ว
1.4.2
ในกรณี ที่จานวนเงิน ที่ระบุ ในคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น ของผู้สงั ่ ซื้อไม่ ตรงกับจ านวนเงิน ค่ าซื้อหน่ วยลงทุ น ที่
บริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่
บริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
1.4.3. ในกรณีสงซื
ั ่ ้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการ บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นตามจานวนที่สงซื
ั ่ ้อ ที่ได้ระบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน โดยพิจารณา
ตามวันทีไ่ ด้รบั ใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ วันทีร่ ะบุในใบคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน
1.4.4. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อที่สมบูรณ์ และบริษัทจัดการได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่ าจานวนหน่ วยลงทุน ที่จ ดทะเบียนไว้ต่อสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัด การจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและได้รบั
ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทมี่ กี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่สงซื
ั ่ ้อและที่สามารถจัดสรรได้
ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ (Pro Rata) ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ วยลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.4.5
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือ ท าให้เกิดความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ย งต่ อชื่อเสีย งของบริษัทจัดการหรือ กองทุน บริษั ท
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่ว นหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้
สังซื
่ ้อก่อนการดาเนินการ
1.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
1.5.1
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก หากปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้การ
อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปมี
่ การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถงึ 35 ราย
(2) ในกรณีทจี่ าหน่ายหน่ วยลงทุนได้มมี ูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดตัง้
กองทุ น ไม่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิในการพิ จ ารณายุ ติ ก าร
จาหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถอื ว่าการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิ้นสุดลง
(3) ในกรณี ที่มีการจัดสรรหน่ วยลงทุน ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุค คลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(4) ในกรณีที่มีเหตุอันจาเป็ นและสมควร ทาให้กองทุ นไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
และวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
1.5.2
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้
แรกได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนนัน้ และให้การอนุ มตั จิ ดั ตัง้ กองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วันนับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ
ทีเ่ กิดขึ้นจากเงินทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานัน้ ได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการ
เอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่ อปี นั บแต่ วนั ที่ ครบก าหนดเวลานั น้
จนถึงวันทีบ่ ริษทั จัดการชาระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของ
หน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะด าเนิ น การคืน เงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ตามรายละเอีย ดข้า งต้ น เว้น แต่ สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
1.5.3
ในกรณี ที่การสังซื
่ ้อ หน่ วยลงทุน มีผ ลให้จ านวนหน่ ว ยลงทุ นของกองทุน เกินกว่ าจานวนหน่ วยลงทุ น ที่จ ด
ทะเบียนไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด ที่เป็ นเหตุให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุน
แต่ บางส่วนหรือไม่จดั สรรทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรแต่
บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มดี อกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่ว นั ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีทสี่ มควรและจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ตามระยะเวลา
ข้างต้น
วิ ธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
สังซื
่ ้อ ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุ นรวมของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน ในกรณีทไี่ ม่มีรายละเอียดระบุ
ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่ืนใดทีบ่ ริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธกี ารในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่
บริษัท จัด การเห็น สมควร ทัง้ นี้ บริษั ท จัด การอาจมอบหมายให้ผู้ สนั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คื น เป็ น
ผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ น
โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทาการ
ทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหน่ วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัท
จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
2.2 การซื้อหน่ ว ยลงทุ น ผ่านการบริก ารธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ ได้แ ก่ การบริก ารธุ รกรรมที่ใช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษัท จัด การไม่ สามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุน แก้ไขหรือ ยืนยันข้อมูล ได้ไม่ ว่าด้ว ยเหตุ ใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงั ่ ซื้อหน่ ว ยลงทุ นยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ ซื้อ ตัว จริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัท จัด การ
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งค าสังซื
่ ้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ด าเนิ นการตาม
คาสังซื
่ ้อ ทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน แล้ว หากข้อมู ลทางโทรสารและตัวจริงไม่ต รงกัน หรือ
บริษั ท จัด การไม่ ไ ด้ร บั เอกสารตัว จริงไม่ ว่ าด้ว ยเหตุ ใด บริษั ท จัด การจะถือ ว่ าผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
บริษทั จัดการจะเริม่ เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
2.1
การขอรับหนังสือชี้ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชี
กองทุนรวม)
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2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะจัดส่งและดาเนินการให้ผสู้ นับสนุนการขาย
หรือ รับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควร
ทราบ
พร้อมกับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ ี่สนใจจะลงทุน และบริษทั จัดการจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มอื ผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อ
หน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ได้ทที่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการ
อาจแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต
สาหรับผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิ่ มเติ มในอนาคต
•

กรณี ผ้สู ั ่งซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นนิ ติบุคคล
•
•
•
•

สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจ และผูร้ บั มอบอานาจ
หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับหรือกาหนดเพิม่ เติมในอนาคต

2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
2.2.1 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
วิ ธีการสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ ว ยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ที่
1.
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2.
สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ วสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ทางโทรสารได้ หรือ
3.
วิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดขึน้ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
วันเวลาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการขายหน่วยลงทุน ในเวลาทาการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น. โดยบริษัท จัดการจะกาหนดวันเริม่ ทาการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย
และวัน ทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที่บริษัท จัดการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
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บริษั ท จัด การจะประกาศวัน ที่เป็ น วัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ให้ท ราบล่ วงหน้ า โดยปิ ด ประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนรวม
ราคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้นทาการ ขายหน่วย
ลงทุนนัน้ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
การส่งคาสั ่งซื้อและชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุน

2.3

1. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะต้องชาระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้ จานวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนขาย
คืน หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมอื่น ของบริษัท จัด การเพื่อซื้อ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ บริษั ท
จัดการอาจดาเนินการให้มกี ารหักกลบกันก็ได้
2. ผูส้ นใจลงทุนสามารถส่งคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี)
พร้อมชาระราคาซื้อหน่ วยลงทุ น ให้ครบถ้ว นตามจ านวนที่ร ะบุ ในคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ น ได้ที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชาระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร
หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
สาหรับเช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้ หรือบัญชีอ่นื ใดทีบ่ ริษัทจัดการ
เปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
(1) กรณี ซ้ือหน่ ว ยลงทุน ผ่า นธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่ จ่ ายเพื่อ เข้าบัญ ชีก ระแส
รายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีซ้อื หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ”
(2) กรณี ซ้ือหน่ วยลงทุ นผ่ านบริษัท จัด การและผู้สนับ สนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืน ที่ไม่ ใช่ธ นาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สังจ่
่ ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บลจ. พรินซิเพิล เพื่อ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม”
(3) บัญชีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ทัง้ นี้การชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชาระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงินบริษทั จัดการจะยกเลิกรายการสังซื
่ ้อนัน้
สาหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได้
โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลักฐานการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ตามวิธีการทีบ่ ริษัทจัดการยอมรับ ไป
ยังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
3. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ร บั คาสังซื
่ ้อและได้รบั ชาระเงินค่าซื้อหน่ วย
ลงทุนจากผู้สงซื
ั ่ ้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสาเนาคา
สังซื
่ ้อให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นการสังซื
่ ้อทางโทรสาร
เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน
2.3.1 การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคาสังซื
่ ้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการ
ได้รบั เงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ นและบริษัทจัด การหรือนายทะเบียนได้ทารายการเพื่อจัด สรรหน่ ว ย
ลงทุนให้ผู้สงซื
ั ่ ้ อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้
บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ทัง้ นี้ผู้สงซื
ั ่ ้ อหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วย
ทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
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ในกรณีที่การชาระเงินด้วยคาสังหั
่ กบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงั กล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
จากธนาคารของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่
ผู้สงั ่ ซื้อหน่ ว ยลงทุ น นั น้ และจะด าเนิ น การน าส่งเช็ค หรือ ดราฟต์ นั น้ คืน แก่ ผู้สัง่ ซื้อ หน่ วยลงทุ น
ภายในวันท าการถัดจากวันที่ได้รบั เช็คหรือดราฟต์ นัน้ คืน จากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดาเนินการดังกล่าวแทนบริษทั จัดการได้
2.3.2 บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะไม่ รบั คาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ น ที่มีมู ลค่ าตัง้ แต่ ร้อ ยละ 5 ของมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.3.3 ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือ
กองทุ น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่ด าเนิ น การตามคาสังซื
่ ้ อ หน่ ว ยลงทุ น นั น้ ๆ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ งซื
ั ่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
2.4.1 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุ นให้ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ตามคาสังซื
่ ้อที่สมบูรณ์ และบริษัทจัด การได้รบั
ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่ าจานวนหน่ วยลงทุน ที่จ ดทะเบียนไว้ต่อสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัด การจะจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ โดยใช้หลักการ “สังซื
่ ้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รบั คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นและได้
ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทมี่ กี ารสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุ นไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่สงซื
ั ่ ้อและที่สามารถจัดสรรได้
ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ (Pro Rata)
2.4.2 ในกรณี ที่จานวนเงิน ที่ระบุ ในคาสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น ของผู้สัง่ ซื้อไม่ ตรงกับจ านวนเงิน ค่ าซื้อหน่ วยลงทุ น ที่
บริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันทาการขายที่บริษทั จัดการทารายการ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั จัดการสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้จริง
2.4.3 บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายในวันทาการถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนของคาสังซื
่ ้อนัน้ ๆ เว้นแต่
บริษทั จัดการได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวันทาการถัดจากวันทีเ่ สร็จสินการคานวณดังกล่าว
2.4.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสังซื
่ ้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม
หรือ ท าให้เกิดความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ย งต่ อชื่อเสีย งของบริษัทจั ดการหรือ กองทุน บริษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้
สังซื
่ ้อก่อนการดาเนินการ
2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนมีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี อ่ืน ใด ที่เป็ นเหตุ ให้บริษั ทจัด การจัดสรรหน่ วยลงทุ นแต่บางส่ว นหรือไม่
จัดสรรทัง้ หมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนส่วนที่ ไม่ได้ร บั การจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดโดยไม่มี
ดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้
วิ ธีการจ่ายคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะโอนเงิน นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้ อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการยอมรับ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือ
หน่ ว ยลงทุ น ในอนาคต ตามรายละเอีย ดในค าขอเปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น รวมของผู้ สัง่ ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่ ไ ม่ มี
รายละเอียดระบุในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม หรือกรณีอ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการไม่
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สามารถคืนเงินค่าสังซื
่ ้อตามวิธีการในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะ
พิจารณาจ่ายคืนเงิน ดังกล่าวด้วยวิธีก ารที่บริษัท จัดการเห็น สมควร ทัง้ นี้บริษัท จัด การอาจมอบหมายให้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนบริษทั จัดการได้
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จ ะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธกี ารชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ น
โดยบริษทั จัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหน่ วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน
ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่ เติมวิธกี ารซื้อหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
2.1 การซื้อหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถ
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุนได้เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
2.2 การซื้อหน่ วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดั เจน และบริษัท
จัดการไม่สามารถให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัด การขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
2.3 การซื้อหน่ ว ยลงทุ น ผ่านการบริก ารธุร กรรมทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ ได้แ ก่ การบริก ารธุ รกรรมที่ใช้
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
- บัตรเครดิต (credit card) (ถ้ามี)
- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัด การอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2.4 การซื้อหน่วยลงทุนวิธกี ารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทาได้
3. บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิที่จ ะปรับปรุงเปลี่ย นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่ วยลงทุ น เพื่อ ความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทั จัดการ
จะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ทาการทุก
แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
4. กรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนส่งคาสังซื
่ ้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่
ชัดเจน และบริษัท จัด การไม่ สามารถให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น แก้ไขหรือ ยืนยันข้อมูล ได้ไม่ ว่าด้ว ยเหตุ ใด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผู้สงั ่ ซื้อหน่ ว ยลงทุ นยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ ซื้อ ตัว จริง และเอกสารทัง้ หมดให้บริษัท จัด การ
ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่มีการส่งค าสังซื
่ ้อทางโทรสารนั น้ และหากบริษัทจัดการได้ด าเนิ นการตาม
คาสังซื
่ ้อ ทางโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน แล้ว หากข้อมู ลทางโทรสารและตัวจริงไม่ต รงกัน หรือ
บริษั ท จัด การไม่ ไ ด้รบั เอกสารตัว จริงไม่ ว่ าด้ว ยเหตุ ใด บริษั ท จัด การจะถือ ว่ าผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษทั จัดการดาเนินการตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทางโทรสาร
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ม่มยี อดคงเหลือและไม่มกี ารทา
ธุรกรรมใด ๆ เป็ นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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6. บริษัทจัดการจะไม่ขายหน่ วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่ วย
ลงทุนให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ
7. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจาป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุ น ให้แ ตกต่ างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือ ข้อผู ก พั น ของกองทุ น รวมเป็ น การชัว่ คราว อัน
เนื่อ งจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ สานักงานกาหนดซึ่ง
ส่ งผลกระทบต่ อ การซื้ อ ขายทรัพ ย์ สิน ที่ก องทุ น รวมไปลงทุ น บริษั ท จัด การกองทุ น รวมสามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจาเป็ น ทัง้ นี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็ นไปตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว
2.6 การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
: มี
ชนิดจ่ายเงินปั นผล
: มี
ชนิดสะสมมูลค่า
: มี
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
: มี
ชนิดผูล้ งทุนกลุ่ม
: มี
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
: มี
ชนิดผูล้ งทุนพิเศษ
: มี
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นกรณีก ารเสนอขายหน่ วยลงทุน ครัง้ แรก ซึ่งมาจากการสัง่ ซื้อหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมอื่น
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขในหัวข้อการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก หรือหัวข้อการ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก หรือหัวข้อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาต
จากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกบริษทั จัดการอาจเปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอีย ดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปิ ดให้บริการ ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่ วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิใน
การเปิ ดให้บริการดังกล่ าว โดยจะติด ประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วันก่อนเปิ ดให้บริการที่ที่ทาการทุกแห่งของบริษั ท
จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
3.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็ นกองทุนปลายทาง
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษทั จัดการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามเงื่อนไขการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วิธกี าร วันเวลา และราคา
สังซื
่ ้อหน่วยลงทุน
- กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุ นรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายัง
กองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่
เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด (ถ้ามี) ได้ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ
หรือ ช่อ งทางอื่น ที่บริษัท จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั ง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ได้โดยกรอก
รายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้า
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มี) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือ
ผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อ คืน เมื่อบริษัท จัด การได้ท ารายการสับเปลี่ย นแล้ว ผู้สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจะ
ยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่าขัน้ ต่ าในการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับ ผู้สัง่ สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ที่ ย ังไม่ เ คยเปิ ด บัญ ชี ก องทุ น รวม จะต้ อ งเปิ ด บัญ ชี ก องทุ น รวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญ ชีก องทุ นรวมให้ครบถ้ว น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิ ด บัญชี
กองทุนรวมโดยปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น)
3.2 วิธกี าร วันเวลา และราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.2.1 วิธกี ารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
- กรณีอตั โนมัติ
ในกรณีทไี่ ด้รบั เงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษทั จัดการจะดาเนินการนาเงินค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องกองทุนทัง้ หมด เพื่อสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐ
ระยะสัน้ เมื่อได้รบั เงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการ
เป็ นอย่างอื่น
- กรณีปกติ
ผูถ้ ือหน่ ว ยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ
ของบริษทั จัดการ สามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) (ผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น
สามารถขอรับได้ที่บริษัท จัดการและผู้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซื้อ คืนในวัน และเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ที่บริษัท จัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่ ว ย
ลงทุนที่บริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปชาระค่า
ซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอีย ดทีร่ ะบุไว้ในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน หรือคาสัง่
สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ น หรือเอกสารอื่น ใดที่ บริษัท จัด การก าหนด เมื่ อ บริษัท จัด การได้ท ารายการ
สับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
- กรณีอตั โนมัติ
สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิ ดอื่นที่เป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดปลายทาง
- กรณีปกติ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นจากกองทุ นรวมอื่น ภายใต้การจัด การของบริษัท
จัดการ มายังกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้
สังซื
่ ้อ หน่ ว ยลงทุน ที่ย ังไม่เคยเปิ ดบัญ ชีก องทุ นรวม) ค าสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ นหรือค าสังสั
่ บเปลี่ย นหน่ ว ย
ลงทุ น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัด การกาหนด (ถ้ ามี) ได้ที่ที่ท าการทุ ก แห่ งของบริษัทจัดการ และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทาการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษทั จัดการอาจแจ้งเพิม่ เติม
ในอนาคต และสามารถสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือ
คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด (ถ้ามี) และนาส่งได้ทบี่ ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
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หรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการได้ทารายการสับเปลี่ยนแล้ว ผู้สงสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจะยกเลิกหรือ
เพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุญาตให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อกาหนดเรื่องมูลค่ าขัน้ ต่าในการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้
(สาหรับผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเปิ ดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่าง
อื่น)
3.2.2 วันเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
- กรณีอตั โนมัติ
สอดคล้ องกับเงื่อนไขวันและเวลาการรับซื้อ คืน หน่ วยลงทุนของกองทุน เปิ ดต้น ทาง และเงื่อนไขของ
กองทุนเปิ ดอื่นทีเ่ ป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
- กรณีปกติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน โดยส่งคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และหลักฐานการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธกี าร วันเวลา และวันทาการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนปกติ
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบ
จากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริม่ ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นดังกล่าว
ตามที่ บ ริษั ท จัด การเห็ น สมควร โดยจะแจ้งให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า โดยประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
- กรณีอตั โนมัติ
สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุ นเปิ ดอื่น ที่เป็ นกองทุ นเปิ ดต้น ทาง และเงื่ อนไขวันและเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
- กรณีปกติ
ผู้สนใจลงทุน สามารถสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน ได้ตามเงื่อนไขวัน เสนอขายหน่ ว ยลงทุน ระหว่ างเวลา
เริม่ ทาการถึง 15.30 น.
บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบ
จากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริม่ ทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นดังกล่าว
ตามที่ บ ริษั ท จัด การเห็ น สมควร โดยจะแจ้ง ให้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า โดยประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

32

3.2.3

ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ราคารับซื้อคืนหน่ว ยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ
สิ้นวัน ทาการ ที่บริษัท จัดการได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจั ดการกาหนด (ถ้ ามี) ที่
สมบูรณ์ และได้ทารายการสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้า
มี)
กรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทา
การ หลังจากที่บริษัท จัด การได้ รบั ค าสังสั
่ บเปลี่ยนหรือ เอกสารอื่ นใดที่บริษัทจัด การก าหนด (ถ้า มี) ที่
สมบู รณ์ แ ละบริษั ท จัด การได้ ร บั ชาระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น จากกองทุ น ต้ น ทาง และได้ ท ารายการ
สับเปลี่ยนแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนสาหรับการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษัท จัดการ ในระยะแรก หากบริษัท จัดการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
1. กรณีทกี่ องทุนนี้เป็ นกองทุนต้นทางและผูถ้ อื หน่วยลงทุนสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมีจานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุ น หรือ การสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทาให้หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าหรือ
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์ทจี่ ะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดตามจานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไปยังกองทุน
ปลายทาง
ทัง้ นี้หากบริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหรือจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่ าดังกล่าว
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่ อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่สามารถเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัท
จัดการกาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่ ว ยลงทน โดยบริษัท จัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริก ารดังกล่าว
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ทที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของ
ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้ อ คื น ที่ ใช้ ในการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น เช่ น การเพิ่ ม เติ ม วิ ธี ก าร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้
1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรม
ทีใ่ ช้วธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดหรือแต่บางส่วน เช่น
- การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเครื่ อ งฝากถอนเงิ น อั ต โนมั ติ (automatic teller machine)
(ถ้ามี)
- บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี)
- อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี)
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- สื่ออื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน หรือทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมในอนาคต
โดยการให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วจะเป็ นไปตามหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ส านั ก งานคณ ะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
1.2 การสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น วิธีก ารอื่น ๆ ตามที่สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาตให้ท า
ได้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน เพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียด
การให้บริการดังกล่าว ล่ว งหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ทีท่ ี่ทาการทุกแห่งของบริษทั จัดการและ
ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. บริษทั จัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหรือ
คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุน” หรือกรณีอ่นื ใดที่บริษัทจัดการได้
สงวนสิท ธิในการขายหรือรับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุน ไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี ) หรือ ในกรณี ที่
บริษัท จัดการพิจารณาเห็น ว่า คาสังสั
่ บเปลี่ยนใดจะมีผ ลกระทบต่ อ กองทุ น หรือผู้ถือหน่ วยลงทุ น
โดยรวม หรือทาให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท จัดการหรือ
กองทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้อง
แจ้งผูส้ งสั
ั ่ บเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
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ภาคผนวก 2
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ นกาหนดดังต่อไปนี้ เว้น แต่ในกรณี ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ค วามเห็น ชอบหรือ มีประกาศแก้ ไ ขหรือ เพิ่ม เติม ประเภทหรือ ลัก ษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุน
โดยรวมบริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณาลงทุ น ภายใต้ แ นวทางที่ แ ก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลงของส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนก่อนการดาเนินการ ทัง้ นี้ ในกรณีดงั กล่าวจะ
เป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่ วยภายใต้สถานการณ์นัน้ ๆ โดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถอื ว่าเป็ นการดาเนินการที่ผดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ใน
ข้อ 1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่นื ทีจ่ ะลงทุนในประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผูล้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ด าเนิ น การให้มีก ารรับโอนสิท ธิเรียกร้องในตราสารได้ต ามวิ ธีก ารที่ กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้ องครบถ้ วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ.
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคา
ทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลัก
วิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋ว ทัง้
จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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2.2.1 SN มีก ารจ่า ยผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับ underlying ประเภทเดีย วกับ underlying ของ
derivatives ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ น
ทรัพ ย์ สินที่ก องทุ น สามารถลงทุ น ได้ เว้นแต่ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ น ทรัพ ย์ สิน ที่สามารถ
เปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุ น บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุ นที่
อาจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งมีข้อกาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุ นสามารถ
ไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก
SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้อ อก SN ค านวณและแจ้งมูล ค่ายุ ติธ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุก วัน ที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ
บลจ.ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผู้ออก
SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บังคับกับกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งขึน้ ทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ อี่ อกใหม่
2.2.5 ในกรณีที่เป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฏในระบบ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซ่งึ เป็ นที่ยอมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบัตสิ ากล และ บลจ. ต้อง
ดาเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผู้ อ อก SN ส่ งราคาที่เป็ น มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของ SN ซึ่งเกิด จากวิ ธีก ารค านวณ
เดียวกับ ที่ใช้ในการค านวณราคาที่แ สดงในระบบข้อมู ลที่น่ าเชื่อถือ ดังกล่ าว ให้
บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่า วเป็ น
วัน หยุ ด ทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมู ล ค่า ยุติธรรม ภายในวัน ทาการ
ถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผู้ออก
SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตรา
สาร TS ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.1.2 ในกรณีทกี่ องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่
ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุนนัน้
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม
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1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุนนัน้
1.1.3 ในกรณีทกี่ องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟี ดเดอร์
1.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1
1.2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ใน
ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนีท้ สี่ ามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1
1.2
1.3
1.4

ธนาคารพาณิชย์
บริษทั เงินทุน
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั หลักทรัพย์

1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา reverse repo ต้องเป็ นตราสาร ดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณี เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี Credit
Rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ ีกาหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

37

2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเี่ ป็ น issuer rating ต้องเป็ น Credit Rating ที่
ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ขี อ้ มูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit Rating
ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ ทีม่ ขี ้อมูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี Credit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั Credit Rating
ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี Credit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้อ งใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Thai Bond Market Association) หรือ
TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ น การขายตาม repo ที่ เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ว่ า
ด้ว ย หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารในการกู้ ยืม เงิน ในนามของกองทุ น รวมและการก่ อ ภาระผู ก พัน
แก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ วันเริม่ ต้ นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตามวิธีการ
ดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุนชาระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 กรณีทมี่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั
จัดการต้องเรียกให้คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิในเงิ
์ น หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ใน
การทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื และ
ทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ลู ค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ลดลงกว่าสมการในข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทผี่ ลลัพธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื
ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5
ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา
(counterparty risk) แล้ว บริษทั จัดการจะไม่ดาเนินการตามข้อ 4.4 (2) ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ทกี่ องทุนพึงได้รบั จาก reverse repo จนถึงวันทีม่ กี ารคานวณ
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4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมีอยู่กบั คู่สญ
ั ญา
รายเดียวกันและมีข้อตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ งจากหลักทรัพย์หรือ
ตราสารทีซ่ ้อื หรือทรัพย์สนิ ทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์
หรือตราสารทีซ่ ้อื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการใน
ฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทสี่ ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ูลค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกาหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ทอี่ ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน บัต รเงิน ฝาก ศุกู ก หรือ หุ้ นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัทเงินทุ น . หรื อ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มกี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออก
ตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี Credit Rating อย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ ใ นอัน ดับ แรก โดยกรณี ที่ เ ป็ น issuer rating ต้ อ งเป็ น Credit
Rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทมี่ ี Credit Rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุนกองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนิน การให้ก องทุน มีก รรมสิท ธิห์ รือครอบครองหลัก ประกันตาม 3.1 หรือดาเนิน การโดยวิธีอ่ืน ซึ่งจะมีผลให้ บลจ.
สามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
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3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรื
์
อขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ ได้
เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใี่ ห้ยมื
3.5 ในกรณีทหี่ ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารที่มี กฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน270วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และ
เป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี Credit Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น
Credit Ratingทีไ่ ด้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที่มีลกั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลัก ทรัพย์และหลักประกันใน
ธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ที่ ก องทุ น จะเข้ า เป็ นคู่ สั ญ ญาได้ ต้ อ งมี Underlying อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลาย
อย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบี้ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น Credit Rating หรือ Credit Event เป็ นต้น
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณี ที่ Derivatives อ้ างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot price)
หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ที่
เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC Derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผูค้ า้ Derivatives
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2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิติบุคคลที่ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจ Derivatives ทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี Underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ Derivatives มี Underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อ มูลของ Underlying หรือปั จจัยต่างๆ ที่
นามาใช้ในการค านวณ และมีก ารค านวณดัชนี ให้เป็ น ปั จ จุบัน ตามความเหมาะสมขององค์ ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้
Underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
ในกรณี ที่ เ ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ ป ระกอบตั ว อื่ น ต้ อ งมี น้ า หนั ก ไม่ เ กิ น อั ต ราที่ ก าหนดในข้ อ
3.2.1.1 การพิ จ ารณ าการกระจายน้ า หนั ก ตามข้ อ 3.2.1.1 และ ข้ อ 3.2.1.2 ไม่ ต้ อ งน าองค์ ป ระกอบที่
เกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัช นี ที่ มีอ งค์ ป ระกอบทัง้ หมดเป็ นหรือ เกี่ ย วข้ อ งกับ ทองค าหรือ น้ า มัน ดิ บ หรื อ เป็ นดัช นี ร าคาทองค าหรื อ
น้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อค านวณเงิน ลงทุ น ตามสัด ส่ ว น (pro rata) เสมือ นหนึ่ งว่ า กองทุ น ลงทุ น ในตราสารหรือ สัญ ญานั ้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ น ดัชนีที่ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบั น ที่มีความน่ าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทัง้ นี้ หากปรากฏว่า
สถาบั น ดั ง กล่ า วเป็ นบริ ษั ท ในเครื อ ของ บ ลจ. บลจ. นั ้ น ต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการป้ องกั น ความขั ด แย้ ง ท าง
ผลประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คานวณจากราคาปั จจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใด
สินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณี ที่เป็ นดัชนี เงิน เฟ้ อ ดัชนี ด ังกล่ าวต้ อ งค านวณโดยใช้แ หล่ งข้ อ มู ล อ้ างอิงจากรายงานของหน่ ว ยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่า
วิธกี าร
คานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้อง
ชาระหนีต้ ามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
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ในกรณี ที่บริษัท จัด การ ลงทุ น ใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่ สิ่งเดียวกับทรัพ ย์ สิน ที่จะลดความเสี่ยง การลงทุ นใน
Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทา
การถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คู่ สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและ
แจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit Derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่ ง ได้ แ ก่ การตกลงในฐานะผู้ ซ้ื อ ประกั น ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ตที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่อยู่ในฐานะผูข้ าย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด Credit Event ขึ้น
โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด Credit Event ข้อตกลงจะสิ้นสุด
ในวัน ครบกาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ ว่ า obligation จะมีเพี ยงรายการเดีย ว (Single Name Credit Default
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกาหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด Credit
Event ขึ้น กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ งเป็ น รายแรก (First to Default Swap) หรือ เมื่อ เกิด Credit
Event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สิน ทรัพ ย์ ร ายนั น้ แต่ ข้อ ตกลงจะครบก าหนดเมื่อ เกิด Credit Event ขึ้น กั บ obligation ทุ ก รายการในกลุ่ ม
(Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์อ้างอิงทีเ่ กิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพ ย์อ้างอิง โดยผู้ข ายประกั นความเสี่ยงมีภ าระผู กพันที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัต ราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซ้อื ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่
เพิ่ม ขึ้น (ถ้ ามี) ของมู ล ค่า ยุติธรรมของสิน ทรัพ ย์ อ้างอิงให้กับผู้ขายประกัน ความเสี่ย ง จนกว่าจะเกิด Credit
Event หรือครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด Credit Event)
7.3 ต้ อ งใช้สัญ ญามาตรฐานตามที่ ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ สัญ ญา
มาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผ ลใช้บังคับ ได้ตามกฎหมาย และไม่ ขดั หรือ แย้งกับกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ห รือ
กฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit Derivatives นัน้
อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้อ่ืน ได้แก่ ตราสารหนี้ทมี่ ีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non-Investment grade) ตราสารหนี้ทไี่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ที่มอี นั ดับความน่ าเชื่อถือทีต่ ัวตราสารหรือทีผ่ อู้ อกตราสารต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุน
ได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ ได้รบั การจัดอันดับความน่ า เชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผอู้ อก
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ตราสารในอัน ดับที่ สามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ขณะที่ก องทุ น เริ่ม ลงทุ น เท่ านั ้น โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั จัดการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือ หลายอย่ างตามที่ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ก าหนดดังต่ อ ไปนี้ เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สานั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือ
ลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื และหากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์
ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ ยนแปลงของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่ าวโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผู้ถือหน่ ว ยลงทุนก่อ นการดาเนินการ ทัง้ นี้ ในกรณี ดงั กล่าวจะ
เป็ นไปเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยภายใต้สถานการณ์นัน้ ๆ โดยคานึงถึ งและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่ถอื ว่าเป็ นการดาเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาใน
ประเทศที่มหี น่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิ กสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆนอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนที่ 2 – ส่วนที่ 7 ในข้อ
2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุนต่างประเทศนี้ ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีทเี่ ป็ น B/E P/N หรือ SN ทีม่ เี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง บลจ.
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีข้อมูลราคา
ทีส่ ะท้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ซ่ึงจัดทาตามหลัก
วิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเี่ ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือผู้ออกตั ๋ว ทัง้
จานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ
derivatives ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
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2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใด ๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้อง
เป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกาหนดโดย
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถ
เปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่
อาจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งมีขอ้ กาหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถ
ไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดาเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผู้ออก
SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผูอ้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ
บลจ.ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผู้
ออก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บังคับกับกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งขึน้ ทะเบียนกับ TBMA และ
มีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอี่ อกใหม่
2.2.5 ในกรณีทเี่ ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฏใน
ระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือได้ซ่งึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบตั ิสากล และ บลจ.
ต้องดาเนินการจัดให้มขี ้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.5.1 ให้ผอู้ อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธกี ารคานวณ
เดียวกับทีใ่ ช้ในการคานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือดังกล่าว ให้
บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ น
วันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ภายในวันทาการ
ถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ ให้ผู้
ออก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
2. กรณีเป็ นหน่วยทีก่ ารออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
2.1 กรณีเป็ นหน่วย CIS
2.1.1 มีคุณ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร
TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
2.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแ ลของหน่ วยงานต่างประเทศ ที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลัก ทรัพย์ซ่ึงเป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือเป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.1.2.2 CIS operator ของกองทุ นดังกล่าวอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่ วยงานก ากับ
ดูแล ทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.1.2.3 ในกรณี ที่ MF ไปลงทุ น ในหน่ ว ยของกองทุ น CIS ต่ า งประเทศ กองทุ น CIS
ต่างประเทศดังกล่ าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดู แล การออก การเสนอ
ขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
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2.1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผูล้ งทุน อย่าง
เพียงพอ ทัง้ นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานกาหนด
2.1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมี
การจากัด การกู้ ยืม ไว้เฉพาะกรณี มีเหตุ จาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ น การชัวคราว
่
เท่ า นั ้น และมี น โยบายการลงทุ น ดัง นี้ (ไม่ ใ ช้ กั บ การลงทุ น ในหน่ ว ยของกองทุ น CIS
ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
2.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ ีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กับ
กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
2.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ ีคานวณตามสัดส่ว น (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของ MF นัน้
2.1.4.3 มีการลงทุ นใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
MF นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรัพย์สิน
ซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สนิ ที่ไม่สามารถ
ลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF
ดังกล่าว
2.1.5 ในกรณี ที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ไ ปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุ น CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่
เป็ น กรณี ที่ มีค วามจ าเป็ นและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทัง้ นี้ โดยได้ ร ับความ
เห็นชอบจากสานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จาเป็ นและค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย
2.2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1
2.2.1 มีคุณ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร
TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากต่างประเทศของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1 – 9
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน
1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ต้องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เครดิต เช่น Credit Rating หรือ Credit Event เป็ นต้น
ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทมี่ ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7

1.6 ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.5
1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot price)
หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ ม่ใช่ดชั นี หรือ Underlying ที่
เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนินการลงทุนใน Derivatives ได้ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณี MFได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC Derivatives ดังนี้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคารพาณิชย์.
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซื้อขาย Derivatives หรือผูค้ า้ Derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ Derivatives ทีอ่ ยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี่ ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี Underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ Derivatives มี Underlying เป็ นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีทมี่ กี ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรือปั จจัยต่างๆที่
นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้
Underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทมี่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.2.1 ดัชนีทมี่ กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้าหนัก ≤ 20% ของน้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอี่ งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนัก ≤ 35% ของน้าหนักทัง้ หมด
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ในกรณีทเี่ ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในข้อ 3.2.1.1 การ
พิจารณาการกระจายน้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องนาองค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับทองคาหรือ
น้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2ดัชนีทมี่ อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคาหรือ
น้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มอี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้
โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไี่ ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจากบริษทั ทัง้ นี้ หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของ บลจ. บลจ. นัน้ ต้องจัดให้มีมาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทคี่ านวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใด
สินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี่ ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี ารคานวณ
ของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนีต้ ามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีม่ ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนทีเ่ พียงพอต่อภาระที่กองทุ นอาจต้อง
ชาระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุ ดลงไว้ต ลอดเวลาที่ได้ลงทุ นใน Derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลดความเสีย่ ง การลงทุนใน
Derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC Derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี ้อตกลงใน OTC Derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทวี่ นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรม
ภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนยั สาคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ Derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit Derivatives บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข ดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
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7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมี
ภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด Credit Event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อ
ประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไี่ ม่เกิด Credit Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกาหนดตามปกติ)
ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึ่งกาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ งมีหน้าที่ชาระหนี้เมื่อเกิด Credit Event ขึน้ กับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด Credit Event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อ
เกิด Credit Event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งของสินทรัพย์อ้างอิงทีเ่ กิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทน
ในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ ะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบกาหนด
สัญญา (กรณีไม่เกิด Credit Event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทกี่ าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit Derivatives นัน้
อ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
ทัง้ นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารหนี้อ่นื ได้แก่ ตราสารหนี้ทมี่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (NonInvestment grade) ตราสารหนี้ทไี่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุน
ในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนี้ทมี่ ีอนั ดับความน่ าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ อู้ อกตราสารต่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Noninvestment grade) เฉพาะในกรณีทตี่ ราสารหนี้นนั ้ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีต่ วั ตราสารหรือทีผ่ ูอ้ อกตราสารในอันดับ
ทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะทีก่ องทุนเริม่ ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็ นไปตามเกณฑ์ทสี่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
3. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สิน ของกองทุนรวม ตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นประกาศ
กาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุน
ให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
1
2

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี Credit Rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 2.2 กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก
3
4

หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลักษณะ
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี Credit Rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาล
เป็ นประกัน

5

6

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(หรือ ไม่ เกิน 10% เมื่ อ เป็ น การลงทุ น ใน
ต่ างป ระ เท ศ ห รื อ ผู้ มี ภ าระ ผู ก พั น มี
ภู มิ ล าเนาอยู่ ต่ า งประเทศ โดยเลื อกใช้
Credit Rating แบ บ national scale ซึ่ ง
ประเทศนัน้ ต้องมี sovereign rating อยู่ใน
ระดับ investment grade)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10%
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุน
ในbenchmark+5%

ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน หรือ SN ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตาม
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
5.2.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพั ฒ นาวิส าหกิ จ ขนาด และขนาดย่ อ มแห่ ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี Credit Rating อยู่ในระดับ Investment Grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
(1) 10% หรือ
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย (2) น้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน
ตราสารนั น้ ในต่ า งประเทศ หรือ ผู้ อ อกจัด ตัง้ ขึ้น ตามกฎหมาย
benchmark + 5%
ต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมสาขาของ ธพ. ต่ า งประเทศที่ ไ ด้ ร ับ
อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร
Basel III
6.1.2 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ น บริษัท จดทะเบีย นใน SET หรือ ในตลาดซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้ ≤ 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มลี กั ษณะตาม 6.1.3.1 หรือ
6.1.3.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้อง บุคคล
ดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที่ มี ลั ก ษณ ะ
ท านองเดีย วกั บบุ ค คลตามข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.1.4 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วัน ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นหรือ อยู่ ใ นระบบของ regulated
market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ ู่สญ
ั ญามี Credit Rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC Derivatives
6.3 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 3.13.2 ส่วน
ที่ 2 ข้อ 2.2 ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของ
่
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอี่ าจทาให้มกี ารเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7 ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
ไม่เกินร้อยละ 5
หมายเหตุ : ในกรณีทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี ้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝากผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. Derivatives on Organized Exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ

ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงิน
กับบริษทั ดังกล่าว

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

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

2

3
4
5

6

ข้อ
7

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ ิตบิ ุคคลตาม
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็ น
รอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น MF ทีม่ ี
ผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ย
1.1ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
ตามรอบอายุกองทุน
1.2 ธพ.
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ทีอ่ ายุ
1.3 บง.
กองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้ นี้
1.4 บค.
เฉพาะ MF ทีม่ อี ายุโครงการ ≥ 1
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ปี
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
์
่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ Derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดาเนิน การให้ มีการรับ
โอนสิท ธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่ กฎหมายก าหนด หรือ มี
เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไ ม่ร วมถึง SN ซึ่งจดทะเบีย นกับ TBMA และมีก ารเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ทอี่ อกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
2.4.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.4.2 มี Credit Rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
5.1 ทรัพย์สนิ ตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุนหรือ Basel lII และ SN ทีม่ อี นั ดับ
ความน่าเชื่อทีต่ วั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ ามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
ทรัพย์สนิ ดังนี้
ไม่เกิน 20 %
6.1 ตราสารกึ่งหนีก้ ่งึ ทุน
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 Derivatives หรือ Structured Note เป็ นตราสารตาม 6.1-6.2
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
Derivatives ดังนี้
7.1 การเข้าทาธุรกรรม
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
Derivatives ทีม่ ี
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ประเภททรัพย์สิน

ข้อ
วัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสีย่ ง (hedging)
7.2 การเข้าทาธุรกรรม
Derivatives ทีม่ ใิ ช่
เพื่อการลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

global exposure limit
7.2.1 กรณี MF ไม่มกี ารลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน Derivatives โดยต้องไม่เกิน 100%
ของ NAV
7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จากัด net exposure ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน Derivatives โดยมูลค่าความเสียหาย
สูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็ นดังนี้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีม่ กี ลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ คี วามซับซ้อน (exotic Derivatives)

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุนไม่มขี อ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน ตรา
สาร Basel III และศุกูกของผูอ้ อกราย
ใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม

อัตราส่วน
ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจานวนหุน้
ของบริษทั รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้
2.1 ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของมู ล ค่ าห นี้ สิ น ท างการเงิ น (financial liability)
ของผู้ อ อกตราสารรายนั ้น ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นงบการเงิน ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณี ที่ ผู้ อ อกตราสารมี ห นี้ สิ น ทางการเงิน ที่ อ อกใหม่ ก่ อ น
ครบรอบระยะเวลาบัญ ชีถัด ไป และยังไม่ ป รากฏในงบการเงิน ล่ า สุ ด
บลจ. อาจนามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทาง
การเงิน ตามงบการเงิน ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อ มูลหนี้สิน ทางการเงินนั น้
จะต้องเป็ นข้อมูลที่มกี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผี่ ู้ออกตรา
สารไม่ มี ห นี้ สิ น ทางการเงิน ตามที่ เปิ ด เผยในงบการเงิน ส าหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงิน
ในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อ นี้ของผู้อ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้
เว้นแต่ในกรณี ที่ผู้อ อกตราสารได้มีก ารยื่น แบบ filing ในลัก ษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณี ที่ก องทุน ลงทุ นในตราสารตามข้อ นี้โดยเป็ น ตราสารที่ ออกใหม่
และมี Credit Rating อยู่ ในระดับต่ า กว่า investment grade หรือไม่ มี
Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณา
เป็ นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็ นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังนี้)
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ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.
- ไม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจ านวนหน่ ว ย CIS ทัง้ หมดของ MF หรื อ กองทุ น
CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนในกรณีดงั นี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

“ทัง้ นี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง
การลงทุนของกองทุน”
หมายเหตุ: หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผี่ อู้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญ ชีนั น้ โดยเป็ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กาหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญ ชีต าม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ บั ญ ชี หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ ป็ นที่ ย อมรับ ในระดั บ สากล เช่ น International
FinancialReporting Standards (IFRS) หรือ United States GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
ส่วนที่ 5 : การดาเนิ นการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณี ทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ น
เหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้อกี ต่อไป บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่ รัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่งต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า 90
วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สนิ นัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(3) เมื่อบริษทั จัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สนิ ที่ขาดคุณสมบัตมิ คี ุณสมบัตเิ ปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ ายทรัพ ย์สินนัน้ ออกไปหรือวันที่ทรัพ ย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบั ติ แล้วแต่
กรณีและให้จดั ส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีข่ าดคุณสมบัติให้เป็ นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุ ที่ไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ท รัพย์สินในขณะที่กองทุ นมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ว นการลงทุน ที่กาหนด แต่ต่ อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
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(1) จัดท ารายงานโดยระบุร ายละเอีย ดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัต ราส่ วนการลงทุ น และวัน ที่ก ารลงทุ นไม่ เป็ น ไปตาม
อัต ราส่ วนการลงทุ น และจัด ส่งรายงานต่อ ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน ท าการนั บแต่ว ัน ครบระยะเวลาดังกล่า ว
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุ น เพิ่มเติมในทรัพ ย์ สินที่เกิน อัตราส่วนการลงทุ นจนกว่ าจะสามารถแก้ ไขให้เป็ นไปตามอัต ราส่ว นการลงทุ น ที่
กาหนด เว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 3
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้
(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไี่ ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที่ 3
(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สุดท้ายของระยะเวลา 5 วันทาการดังกล่าว สาหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ
(3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ย วกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุ นในทรัพ ย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนได้ และจัดส่งรายงานต่อสานักงานและผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีส่ ามารถแก้ไขจนเป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนนัน้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้อง
จัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุทไี่ ม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุ น (concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้ วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ ว
บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การ
ผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยื่นคาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สนิ เป็ น
หุ้นของบริษัท จดทะเบียน และการได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัท ดังกล่ าวเป็ นผลให้ก องทุน ได้ม าหรือเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษทั นัน้ จนถึงหรือข้ามจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
3. ในกรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกาหนดทีส่ ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ น ไปตามอัตราส่วนการลงทุ นหรือข้อกาหนดที่สามารถลงทุนได้ บริษัทอาจลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีทกี่ องทุนมีการลงทุนหรือได้สทิ ธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม่ อี ยู่เดิมนัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2)
(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
แต่ทงั ้ นี้ บริษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีทกี่ องทุนได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการบริจาค
ในกรณีทมี่ กี ารลงทุนตามข้อ 3 (1) และ (3) ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุ โลม
4. ในกรณี ที่มีเหตุสุด วิสยั หรือเหตุจาเป็ น อื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่ สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูล้ งทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ น
สาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่ วยลงทุน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทัง้ นี้ในการจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้กับผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการสามารถดาเนิ นการโดยวิธีการเผลแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือวิธกี ารอื่นๆ ตามทีบ่ ลจ.กาหนด
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ส่วนที่ 6 : การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลทีท่ าให้มีการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ทีไ่ ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ทบี่ ริษทั จัดการ
(1.2) ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้
2. ในกรณี ที่การลงทุน ของกองทุ นรวมไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุ นตามการจัด แบ่ง ประเภทของกองทุ น ให้บริษัทจัดการ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผู้ถอื หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30
วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม หรือในช่วงระยะเวลาทีก่ องทุนจาเป็ นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผลู้ งทุนทา
การขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ ทัง้ นี้ยงั ต้อง
คานึงถึงประโยชน์ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
ในการเปลี่ย นแปลงประเภทของกองทุน รวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัด การต้องจัด ให้มีวิธีการในการให้สิท ธิแก่ผู้ถือหน่ วยลง
ทุนเดิมในการทีจ่ ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธกี ารดังกล่าวต้อง
มีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุ นรวมแล้ วบริษัท จัด การต้ องงดเก็บค่า ธรรมเนี ยมการรับซื้อคืน หน่ ว ยลงทุ น จากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ นทุ ก รายจนกว่า การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีทคี่ รบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุ นรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้ เพิม่ เติม
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม เป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษทั จัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
พริ น ซิ เ พิ ล จ ากัด จึง ไม่ มี ภ าระผูก พัน ในการชดเชยผลขาดทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เพิ ล เดลี่ อิ น คัม ทัง้ นี้ ผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เดลี่ อิ นคัม ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิน หรือผลการดาเนิ นงานของบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
➢ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อมี ความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
เอง
➢ ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
➢ บริษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษทั จัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเปิ ด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพือ่ บริษัทจัดการได้ที่บริษทั
จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ที่สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
➢ บริษทั จัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่ บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิทธิ ออกเสียงได้ที่ทาการของบริษทั จัดการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของบริ ษทั จัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
www.principal.th
➢ บริ ษัทจัดการและ/ หรือผู้ส นับ สนุ น การขายและรับซื้ อ คื นหน่ ว ยลงทุ น ที่ บริ ษัทจัดการแต่ งตัง้ อาจพิ จ ารณาขอข้ อ มู ล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถื อหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ ผู้
ลงทุน ตามคาจากัดความของกฎหมายหรื อตามที่ หน่ วยงานที่ มี อานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตี ความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your Client:
KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้ าที่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริ ษัท จัดการและหรื อผู้ส นั บ สนุ น การขายและรับ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บ ัติ ข องกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การฟอกเงิ น ดังกล่ า ว บริ ษัท จัดการและหรื อ ผู้ส นั บ สนุ น การขายและรับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น จ าเป็ นต้ อง
ดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญ ชี เพื่อใช้บริ การใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปัจจุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนดแนวทาง
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
➢

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th

