
 

 

 
 
 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคมั อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซ่ึงจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ จึงอาจท าให้
กองทุนมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาท และดอลลาร์สหรฐั ดังนั้น บริษัทจดัการจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ดงักล่าว 

• กองทุนรวมน้ีไม่ได้ถกูจ ากดัโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเส่ียงต า่เช่นเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ดงันัน้ จึงมีความ
เส่ียงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน 

• กองทุนน้ีมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. กองทุนน้ีจึงมีความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปล่ียนชนิดของหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนน้ีได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 7 ชนิดก่อนท าการลงทุน ทัง้น้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วย
ลงทุนในอนาคต 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวม โดยยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ ทัง้จ านวน 

• ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทุนรวมมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมด ดงันั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.principal.th 

• กองทุนรวมน้ีอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคล่องต า่ อาจไม่สามารถซ้ือขายตราสารหน้ีได้ในเวลาท่ีต้องการหรือในราคาท่ีเหมาะสม 
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกก็ได้ ดงันั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถ
ยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ี

มีค าสัง่ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้

สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 11 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั 
Principal Daily Income Fund (PRINCIPAL iDAILY) 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ อินคมั  

(Principal Daily Income Fund,  PRINCIPAL iDAILY) 

ประเภทโครงการ กองทุนตราสารหนี้ 

โดยแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่ 

•  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-R)  

•  ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-D)  

•  ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-A)  

•  ชนิดผูล้งทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-I) 

•  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY–C) 

•  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-E) 

•  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดาและผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน
ก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุน
ทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริการ ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 
ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ใน
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่
เสนอขายทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบันการเงนิ และ/
หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบันการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบั
การยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อก
ตราสารอยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ในกรณี ตราสารดังกล่ าวเป็น 
Subordinated Debt จะต้องได้ร ับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านัน้ โดยกองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน
รอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธือื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝากในสถาบัน
การเงินตามกฎหมายไทยที่มอีายุของตราสารหรือสญัญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แล้วแต่กรณี และ
บริษัทจดัการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สนิอื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ีสนิคา้ตวัแปร
เป็นอัตราดอกเบี้ย, สัญญาเครดิตอนุพันธ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

 
ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

4 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90% 
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Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง, ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มรายได้ของกองทุน 
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

การป้องกันความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิทีล่งทุน
ในต่างประเทศ 

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุนครัง้แรก 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท     

ชนิดจ่ายเงินปันผล  : 1,000.00 บาท    

ชนิดสะสมมูลค่า  : 1,000.00 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบัน          : 30,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                                : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์                   : 500.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)    : 1.00 บาท  

มูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดัการกองทุนรวม 

วนัที ่22 มนีาคม 2555 

วนัท่ีจดทะเบียน  วนัที ่11 เมษายน 2555 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): ความเสีย่งทีเ่กดิจากการที่ราคา หรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตัว
ขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ภาวะตลาด เงิน ตลาดทุน  อัตรา
แลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะวเิคราะห์จากขอ้มูลพื้นฐานของตราสาร และภาวะของตลาด และพจิารณากระจายการลงทุน
ในตราสารต่าง ๆ แต่ละรายบริษัท เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน โดย
คดัเลอืกตราสารที่น่าสนใจลงทุน ตามปัจจยัพื้นฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร  โดยค านึงถึงภาวะเศรษฐกจิ  การเมือง  และภาวะ
ตลาดเงนิ และตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ความเสีย่งที่เกิดจากการทีผู่ ้ลงทุนอาจไม่สามารถขายตราสารที่
ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารได ้แต่ไม่ได้ตามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: กองทุนจะพจิารณาลงทุนโดยค านึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมอืของตราสารประเภทต่างๆ ก่อนการ
ตดัสนิใจลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส าคญั เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความ
เสีย่งทีก่ าหนดไว ้และสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน 

3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ  (Business  Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสาร  (Credit  Risk) คือ 
ความเสีย่งที่เกดิจากการทีร่าคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึน้ลงจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูอ้อกตราสาร เช่น 
ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร การบริหารจดัการ ภาวะธุรกจิและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถงึความเสี่ยงที่เกดิจากการทีผู่ ้ออกตรา
สารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิต้น และหรอืดอกเบี้ยได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  กองทุนจะวเิคราะห์และประเมนิคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน  โดยการวเิคราะห์และประเมิน
ปัจจยัทีม่ีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทัง้ปัจจยัพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มัน่ใจใน
คุณภาพของตราสารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบรษิัทจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงนิของบริษัทผู้ออกตราสาร
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ วิธีการและความถี่ในการวเิคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบรษิัท
จดัการจะคดัเลอืกตราสารทีล่งทุนใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

4. ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบี้ยในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมา
จากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  ซึ่งมผีลใหร้าคาของตราสารหนี้ปรบัตวัผนัผวนขึน้ลงดว้ย  

แนวทางการบริหารความเสียง :  บรษิัทจดัการจะวเิคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งหรอืทีม่ีผลกระทบ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรฐับาล 
นโยบายการเงนิการคลงั สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย และใชป้ระกอบการการ
ตดัสนิใจลงทุนในตราสาร โดยพจิารณาใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและแนวโน้มอตัราดอกเบี้ยทีค่าดการณ์ไว้ 

5. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) :  เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของ
ประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัย
เหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนไดม้กีารวเิคราะห์ความเสี่ยงทางดา้นปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และ
นโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

6. ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กิดจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) 
ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศที่ลงทุนได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน(Hedging) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

7. ความเสี่ยงจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน (volatile) 
มากกว่าหลักทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้ินทรพัย์มคีวามผนัผวนมากกว่า
การลงทุนในหลกัทรพัย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม และตรวจวดั ตดิตามความเสีย่ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหม้รีะบบทีเ่หมาะสมในการบรหิารความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ เพื่อลดความเสีย่ง
ในส่วนนี้ และในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี ทัง้นี้ การป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 
หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย์ 

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการ
คาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอ้างองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัย์หรือตวัแปรอ้างองิ ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทน
ตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมอืได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะพิจารณาคดัเลือกลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดย
บริษัท หรือสถาบันการเงินที่มีความมัน่คงสูง และกองทุนสามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบก าหนดอายุตราสารเมื่อร้องขอได ้
รวมทัง้วเิคราะห์และควบคุมระดบัความเสีย่งที่เกดิจากความผนัผวนของสนิทรพัย์อ้างองิ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
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ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

 (1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม ่
อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 (2)  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

10,000 ล้านบาท ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

 (3)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

กองทุนรวมนี้เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และนิติบุคคลทีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ ทัง้ใน และ/หรือต่างประเทศ โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
ดงักล่าวได ้ โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันี้ 

• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิด
โอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  

• ชนดิจา่ยเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-D) : เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธิไดร้บัสทิธพิิเศษทางภาษี หากปฏบิัตเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-A): เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุน
รบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-I): เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-C) : เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบันที่
บรษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษทัจดัการ ผู้
ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิัทจดัการอื่น การลงทุนจากนิติ
บุคคล/สถาบนัทีม่ีการใหบ้รกิารบรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถงึผูล้งทุนกลุ่มผู้ลงทุน
อื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นต้น 

• ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-E) : เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่านช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ของบรษิทัจดัการ ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้ส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile 
App) และ Internet (Easy invest) ของบริษทัจดัการเท่านัน้ รวมถึงกลุ่มผูล้งทุนอื่นที่บรษิัทจดัการประกาศเพิม่เติมใน
อนาคต โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดเกี่ยวกบัการเพิม่เตมิกลุ่มผูล้งทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บ
ไซด์ของบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน 

• ชนดิผูล้งทุนพิเศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL iDAILY-X) (ยงัไม่เปิดให้บรกิาร) : เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวม
อื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรือการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการ
เดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบรษิัทจดัการ ที่ต้องการรบัรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่น
ที่บริษัทจดัการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด เกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุ่มผู้
ลงทุนอื่นดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิัทจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั และปรบัปรุงในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ของกองทุน 

• บุคคลธรรมดาทีต่้องการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษี 

• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีสู่งกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากว่าหุน้ได ้
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• ผูล้งทุนทีต่้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 

• เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาและผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด  
ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง  หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิด
ให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดย
บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(4)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอตัราดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจท าให้เกิดการขาดทุนในการลงทุนของผู้
ลงทุนได ้

• ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้ออกตราสาร แต่กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คีุณภาพ และมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้นสูง 

• ในกรณีมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศ อาจมีผลกระทบท าใหเ้งินต้นและผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในรูปของเงนิบาทผนัผวน แต่ทัง้นี้
กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของ
หลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในสกุลเงนิต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกบัสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรพัย์สนิทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อป้องกนัผลกระทบดงักล่าว 

• กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจ ากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต ่าเช่นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงนิ ดงันัน้ กองทุนรวมนี้จงึมคีวามเสีย่งสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน 

• กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต ่า จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาที่
ต้องการหรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน
หรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุน
สูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมีความเสี่ยงเน่ืองจากการลงทุนในตราสาร
ดงักล่าว 

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดนี้มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้
ลงทุนทัว่ไป 

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 
อย่างไร 

กองทุนรวมนีไ้ม่คุม้ครองเงนิต้น 
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(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 
ของมูลค่าทรพัย์สนิทีล่งทุนในต่างประเทศ 

(7)   การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? 

1.ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สดัส่วน (%):40.00 

2.ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ตามการจัดอันดับ (A-ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสาร   
  หนีไ้ทย สดัส่วน (%):30.00 

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่   
  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี สดัส่วน (%):30.00 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนสัดส่วนของตัวชี้วดัตามที่ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนของตัวชี้วดัดงักล่าวให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถอืหน่วยลงทุน และผู้
ลงทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ ส านักงานใหญ่และสาขาของผูส้นับสนุนการขายและ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซต์ของบรษิทัจดัการ 

(8)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มนีาคม 

วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2556 

       ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ ตัง้แต่เปิดท าการจนถงึเวลา 15.30 น. โดย
ตดิต่อไดท้ี ่ 

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

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

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
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ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน 
โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน   
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ 
บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 
ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านกัลุมพนิ ี

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

  1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

-     กรณีอตัโนมตัิ 

บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซิ
เพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 

- กรณีปกต ิ
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ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. โดย
บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐาน อยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรือบุคคลซึ่งโดยปกตมิีถิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้ง
หุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกจิกรรมในอเมรกิา บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้น 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร   

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 

• บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ 
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่ีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวิธกีารใดๆโดย
พลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้ร ับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 
ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดับ
วนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15:30 น. ตามเงื่อนไข
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

- กรณีอตัโนมตั ิ
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บรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมดสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรินซิเพิล 
เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 

- กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่น
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห์ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15:00 น. ตามเงื่อนไข
การขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ศึกษารายละเอียดการเสนอขายและการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 

ท่านสามารถตดิตามข้อมูลกองทุน ไดแ้ก่ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป ทัง้นีบ้รษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ www.principal.th 

อยา่งไรกต็าม ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธิประกาศช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวข้างต้นทนัทใีน
โอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบริษัทจดัการจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุด
ท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และ
ผูป้ระกอบธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง 

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้อง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงันี้ 

• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบรษิัทหลักทรพัย์ที่เป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 
จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ไดแ้ล้วทัง้หมด 

 

http://www.principal.th/
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(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

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

• ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท์ : 1553 

• ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ไม่ม ี

(5) การวางทรพัยส์ าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย ? 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มีภมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะอ้างองิที่อยู่ของ
บรษิทัจดัการเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

        (1)  รายชื่อคณะกรรมการ 

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

        (2)  รายชื่อผู้บริหาร 

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

ชพีและกองทุนส่วนบุคคล 
• คุณพรพรรณ ไพบูลย์วฒันชยั     รองกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกจิรายย่อย 
• คุณวษิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์              ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คุณวนิดา ดวงพตัรา                   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน 
• คุณรฐัภูม ิบวัส าล ี                     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
• คุณสุภชันีย์ จงรกัษ์ลขิติ          ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายพฒันาและสนับสนุนผลติภณัฑ์  
• คุณวรษิฐ์ โกบุตร                       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานนวตักรรมธุรกจิดจิทิลั 
• คุณจริฐัยา แซ่หล ี                    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

   (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565) 

            มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 62 กองทุน 

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

            มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 79,214,672,598.54 บาท 
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         (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

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

(6)  รายชื่อผู้จดัการกองทุน (มผีลตัง้แต่วนัที ่29 เมษายน 2565) 

•   คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2549                               ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงนิระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
                                            มหาวทิยาลยั 

พ.ศ. 2546                               ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์ สาขาจติวทิยาและสาขาสงัคมวทิยา (เกยีรตนิิยม)   
                                            จาก Washington State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั 

พ.ศ. 2564                                Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,  

                                             บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

พ.ศ. 2557 - 2564                      Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,  

                                             บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

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

พ.ศ. 2551 - 2556                      ผูจ้ดัการกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน   
                                                   ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2550 - 2551                      นักเศรษฐศาสตร์ วจิยัและกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทสิโก้ จ ากดั 

• คุณชนัยกานต์  สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 

พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั  

พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 

พ.ศ. 2538 - 2542                พนักงานอาวุโส ฝ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชพี บง.ธนสยาม 

        (7)  รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  
หรอืตวัแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8)  ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ? 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595  

(9)  ใครเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ? 

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2724-5265 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้  ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนดว้ย 

(10) ใครเป็นผู้สอบบญัชี ? 

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 
ชื่อ : นายอุดม ธนูรตัน์พงศ์ 
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงศ์ศราพนัธ์ชยั 
ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  
บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 
02-645 0080  
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

Website : www.principal.th 

http://www.principal.th/
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมย้อนหลงั 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็ 
จากกองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุไว้
ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 เม.ย. 2564  

- 31 มี.ค. 2565 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 เม.ย. 2563 

- 31 มี.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 เม.ย. 2562 

- 31 มี.ค. 2563 
เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณ
การได้ (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ*** 

      -ชนิดสะสมมูลค่า 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
      -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.77 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.77 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.77 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.72 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.72 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.77 
ไม่เกนิรอ้ยละ 1.72 

 
 

0.361 
0.361 
0.361 
0.361 
0.361 
0.436 
ไม่ม ี

 
 

0.404 
0.404 
0.404 
0.404 
0.373 
0.115 
ไม่ม ี

 
 

0.544 
0.544 
0.544 
0.544 
0.437 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ** 
      -ชนิดสะสมมูลค่า 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

-ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 

0.321 
0.321 
0.321 
0.321 
0.321 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.351 
0.351 
0.351 
0.351 
0.320 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.429 
0.429 
0.429 
0.429 
0.322 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์** 
      -ชนิดสะสมมูลค่า 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

-ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

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

 
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
ไม่ม ี

 
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
ไม่ม ี

 
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
0.040  
ไม่ม ี
ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน** 
      -ชนิดสะสมมูลค่า 
      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
      -ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

           -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 -ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.22 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

0.075 
ไม่ม ี

 
0.013  
0.013  
0.013  
0.013  
0.013  
0.075 
ไม่ม ี

 
0.075 
0.075 
0.075 
0.075 
0.075 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
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หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไวแ้ล้ว 

              ** ค่าธรรมเนียมจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

                  ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะค านวณเป็น % ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติามชนิดหน่วยลงทุนนัน้ 

              *** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบุไว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

      -ชนิดสะสมมูลค่า 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดจ่ายเงินปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

-ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

      -ชนิดสะสมมูลค่า 

 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

o ค่าใช้จ่ายอื่น*** ไม่เกนิรอ้ยละ 1.72 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o  ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิการ
ขาย 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

2.    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  0.059 0.039 0.048 

o ค่าสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.015 0.014 0.011 
o ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามที่จ่ายจรงิ 0.011 0.011 0.009 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามที่จ่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี 0.014 
o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามที่จ่ายจรงิ 0.002 0.001 0.004 
o ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย - ดอกเบี้ยตราสารหน้ี ตามที่จ่ายจรงิ 0.029 0.010 0.007 
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ 0.002 0.003 0.003 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด*** 
(ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทัง้ที่ประมาณการได้และประมาณ
การไม่ได้) 
-ชนิดสะสมมูลค่า 
-ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
-ชนิดจ่ายเงนิปันผล   
-ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
-ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
-ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
-ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

 
 
 

0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.42 
0.495 
ไม่ม ี

 
 
 

0.443 
0.443 
0.443 
0.443 
0.412 
0.154 
ไม่ม ี

 
 
 

0.592 
0.592 
0.592 
0.592 
0.485 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
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      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดจ่ายเงินปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

      -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

-ชนดิผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 

      -ชนิดสะสมมูลค่า 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดจ่ายเงินปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม 

      -ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

-ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

      -ชนดิสะสมมูลค่า 

      -ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

      -ชนิดจ่ายเงินปันผล   

      -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

      -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

-ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

-ชนดิผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดใน
โครงการ (Exit Fee) 

ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 

• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 257.98 

• Port Folio Duration : 0.2686 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : 
 -ชนิดสะสมมูลค่า    รอ้ยละ -0.0183  
-ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ รอ้ยละ -0.0183   

        -ชนิดจ่ายเงนิปันผล     รอ้ยละ -0.0174   
        -ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั    รอ้ยละ -0.0159   
        -ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   รอ้ยละ -0.0180   
        -ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  รอ้ยละ -0.0052 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี         377,044,127.15   67.64  

 หุน้กู้   
   

  Rate AAA              7,198,968.65   1.29  
  Rate A            32,011,365.62   5.74  

  Rate A-              2,000,683.08   0.36  

  Rate BBB+           39,268,222.56   7.05  

 ตัว๋แลกเงนิ            69,691,538.70   12.50  

 เงนิฝากธนาคาร            30,536,895.06   5.48  
อื่น ๆ             

 หน้ีสนิอื่น  (342,370.32)  (0.06) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          557,409,430.50    100.00 
หมายเหตุ : * มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   

 

 
รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม 

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

(บาท)*  
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 377,044,127.15 67.64 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 30,536,895.06 5.48 
 (ค) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 150,170,778.61 26.94 
 (ง) ตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

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

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)จ ากดั 
(มหาชน) 

- - A- 1,997,840.69 1,198,130.86 

2 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) - - AA- 28,518,424.45 28,538,764.20 

3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/04/2022 N/A 11,000,000.00 10,999,349.13 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/04/2022 N/A 25,800,000.00 25,798,473.41 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/04/2022 N/A 38,000,000.00 37,993,364.06 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/04/2022 N/A 6,000,000.00 5,998,540.62 
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 28/04/2022 N/A 36,000,000.00 35,987,860.80 
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/05/2022 N/A 32,400,000.00 32,386,666.43 
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/05/2022 N/A 26,000,000.00 25,987,135.72 
10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/05/2022 N/A 23,000,000.00 22,988,897.21 
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/05/2022 N/A 15,000,000.00 14,991,719.70 
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/05/2022 N/A 21,900,000.00 21,886,807.88 
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 02/06/2022 N/A 17,700,000.00 17,687,231.22 
14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 09/06/2022 N/A 1,000,000.00 999,187.78 
15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/06/2022 N/A 24,000,000.00 23,976,037.20 
16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/06/2022 N/A 27,400,000.00 27,369,503.53 
17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/06/2022 N/A 35,400,000.00 35,356,845.28 
18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 07/07/2022 N/A 11,000,000.00 10,985,694.50 
19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/08/2022 N/A 16,000,000.00 15,973,195.68 
20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 01/09/2022 N/A 5,400,000.00 5,389,269.44 
21 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 03/11/2022 N/A 1,000,000.00 996,977.03 
22 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/10/2022 N/A 3,300,000.00 3,291,370.53 
23 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) - 03/08/2022 BBB+ 20,000,000.00 19,895,160.60 
24 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ  ลสีซิง่ จ ากดั

(มหาชน) 
- 21/07/2022 BBB+ 10,000,000.00 9,955,287.10 

25 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) 

- 20/04/2022 BBB+ 10,000,000.00 9,955,294.60 

26 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซแีอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/07/2022 BBB+ 15,000,000.00 14,925,556.35 

27 ตัว๋แลกเงนิ บรษิทั เอสซแีอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/07/2022 BBB+ 15,000,000.00 14,920,240.05 

28 หุน้กู้ บรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 17/02/2023 BBB+ 10,000,000.00 10,129,214.30 
29 หุน้กู้ บรษิทั โตโยต้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
- 25/02/2024 BBB+ 2,700,000.00 2,695,985.50 

30 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ  ลสีซิง่ จ ากดั
(มหาชน) 

- 30/08/2023 BBB+ 10,000,000.00 10,000,815.40 

31 หุน้กู้ บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิ  ลสีซิง่ จ ากดั
(มหาชน) 

- 23/11/2023 BBB+ 10,000,000.00 10,081,851.60 

32 หุน้กู้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) 

- 30/03/2025 A- 2,000,000.00 2,000,683.08 
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ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

33 หุน้กู้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 15/08/2023 BBB+ 9,000,000.00 9,056,341.26 

34 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิล้อ จ ากดั - 01/04/2022 A- 20,000,000.00 20,000,000.00 
35 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิล้อ จ ากดั - 19/08/2023 A- 6,000,000.00 6,001,769.70 
36 หุน้กู้ บรษิทั เงนิตดิล้อ จ ากดั - 19/08/2022 A- 6,000,000.00 6,009,595.92 
37 หุน้กู้ บรษิทั บตัรกรุงศรอียุธยา จ ากดั - 11/03/2023 AAA 4,500,000.00 4,502,983.15 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว     
 

ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตัง้แต ่1 ปีข้ึนไปของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating 

AAA     อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสีย่งต ่าที่สุด บรษิัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบัผลกระทบ
น้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ  

AA มีความเสี่ยงต ่ามาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ในระดบั AAA  

A มีความเสี่ยงในระดับต ่า บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที่อยู่ในระดบัสูงกว่า 

BBB มคีวามเสี่ยงในระดบัปานกลาง บรษิัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงนิต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มคีวามอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีที่อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกับ
อนัดบัเครดติที่อยู่ในระดบัสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระ
หน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพยีงพอ 

B มคีวามเสีย่งในระดบัสูงมาก บรษิัทมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะหมดความสามารถหรือ
ความตัง้ใจในการช าระหน้ีได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผิดนัดช าระหน้ีสูงที่สุด บรษิัทไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดย
ต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถในการช าระหน้ีได้  

D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผดินัดช าระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นได้ตามก าหนด 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดับเครดิตภายใน
ระดบัเดยีวกนั 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการด าเนินงานส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2565 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 

(11 เม.ย. 55) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละตอ่ปี) 

3 เดือน 

(24 ธ.ค. 64) 

6 เดือน 

(17 ก.ย. 64) 

1 ปี 

(26 มี.ค. 64) 

3 ปี 

(29 มี.ค. 62) 

5 ปี 

(31 มี.ค. 60) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)       

ชนิดสะสมมูลค่า 11.5621* 11.5512 11.5405 11.5214 11.3335 11.0874 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

11.5777* 11.5667 11.556 11.5367 11.3458 11.0979 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 10.2811* 10.2913 10.2918 10.3008 10.2302 10.1988 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  11.2628* 11.2721 11.2717 11.279 11.2556 N.A. 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 11.7378* 11.7262 11.7154 11.6959 11.4186 11.1714 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 11.6001* 11.5812 11.5625 11.5292 N.A. N.A. 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ อนิคมั       

ชนิดสะสมมูลค่า 1.47% 0.09% 0.18% 0.35% 0.67% 0.84% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 2.77% 0.12% 0.26% 0.52% 3.89% 3.32% 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

1.48% 0.09% 0.18% 0.35% 0.68% 0.85% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 2.77% 0.12% 0.26% 0.52% 3.89% 3.32% 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 1.59% 0.09% 0.18% 0.35% 0.93% 0.99% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 2.77% 0.12% 0.26% 0.52% 3.89% 3.32% 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 0.86% 0.09% 0.18% 0.35% 0.71% n/a 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 3.54% 0.12% 0.26% 0.52% 3.89% n/a 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  1.33% 0.09% 0.18% 0.35% 0.92% 0.99% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 2.79% 0.12% 0.26% 0.52% 3.89% 3.32% 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 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 

หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม  
 บรษิทัจดัการลงทุน 

    - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  
1.ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%):40.00 
2.ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะสัน้ตามการจดัอันดับ (A-ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สดัส่วน 
(%):30.00 

3.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร  
 กรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี สดัส่วน (%):30.00 

           * NAV ณ วนัที่ 31 ม.ีค. 2565 
             ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทนุรวม มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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ภาคผนวก 1 

             1. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

1.1   การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน
รวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั พร้อมกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้
ทีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ีหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะ
ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด
ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ต่อไปนี ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณห์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลง
นามของนิตบุิคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

              1.2   วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

1.2.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีด
ในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) โดยแบ่งตาม
ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล 
หน่วยลงทนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนดิผูล้งทุนสถาบนั และน าส่งไดท้ี ่ 

(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

(2) ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีบญัชกีองทุนกับบรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง   
     โทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สนใจ
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุในขอ้ 3 วรรค 1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  
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ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั และ/หรอื ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อไดจ้นถึงวนัท าการ
สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงินทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีด
โครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

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

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ให้น าเงินบางส่วนหรือทัง้หมดที่ได้รบัจากการเลิกกองทุนเมื่อครบ
ก าหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัท
จดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจดัการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน โดยช าระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หักบัญชีธนาคาร หรือ
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี ้หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิด
ไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีออมทรพัย์ ชื่อ
บญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ อนิคมั ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็บ ี
ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ. พรนิซิเพลิ เพื่อจองซื้อกองทุน
เปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ อนิคมั ” 

(3) บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิัทจดัการจะ
ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด 
และหลักฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับริษัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผู้สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบรษิัท
จดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั ” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง 
ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอขายไปแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะ
ถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ร ับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่น
ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม  

       1.3   เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

  1.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิ
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอน
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อ   
หน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

  1.3.2  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่ขาย
หน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้ับ
ผู้สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

  1.3.3  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมูีลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

  1.3.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

         1.4   การจดัสรรหน่วยลงทุน  

  1.4.1  บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้ร ับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดย
พจิารณาตามวนัทีส่ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว  

  1.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการสามารถเรียกเกบ็ไดจ้ริง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

  1.4.3.  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษทัจดัการ บริษัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณา
ตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

  1.4.4.  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบั
ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บั
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้
ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

  1.4.5  ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท
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จดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้
สัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

        1.5    การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

  1.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ใหก้าร
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีทีจ่ าหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มูีลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่าการจดัตัง้
กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายุติการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิ้นสุดลง 

(3)  ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(4) ในกรณีที่มีเหตุอันจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
และวตัถุประสงค์ของกองทุนได ้ 

  1.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรกได ้โดยบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุติการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิ้นสุดลงในวนัที่แจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 1.5.1 ภายใน 15 วนันับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนั
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการ
ไม่สามารถคืนเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้ันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการ
เอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้
จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

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

1.5.3  ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่
บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงินดงักล่าวได้ตามระยะเวลา
ขา้งต้น 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการจะโอนเงินหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มีรายละเอยีดระบุ
ในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอ
เปิดบัญชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วยวิธีการที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธกีารช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการ
ทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัท
จดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ (automatic teller machine)   (ถ้าม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  
-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  กรณีผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือ
บริษัทจัดการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

          2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ         : ม ี    
ชนิดจ่ายเงินปันผล                           : ม ี   
ชนดิสะสมมูลค่า                              : ม ี    
ชนดิผูล้งทุนสถาบัน                          : มี 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                              : มี 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์                 : ม ี 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ                            : มี 

    2.1   การขอรบัหนังสือชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัช ี 
 กองทุนรวม)  
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2.1.1   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอื รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควร
ทราบ 
พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวน
ส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการ
อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

ส าหรบัผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบัญชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

• ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการยอมรบัหรือก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนามของนิตบุิคคล  

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้ีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

• ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

                   2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

                         2.2.1   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชกีองทุนกบับริษัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
                ทางโทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  
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บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กองทุนรวม 

               ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิ้นท าการ ขายหน่วย
ลงทุนนัน้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี     

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงิน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บริษัท
จดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัท
จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร 
หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิัทจดัการ
เปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแส
รายวนั ชื่อบญัช ี“บญัชซีื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ อนิคมั ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชกีระแสรายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ. พรินซิเพลิ เพื่อ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ อนิคมั” 

(3) บัญชีอื่นใดที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะ
ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงินสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงิน
คา่ซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีบัญชีกองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั ไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผู้สัง่ซื้อเรียบรอ้ยแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค า
สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

  2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจดัการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้
บนัทึกขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 
ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้
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ในกรณีที่การช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงิน
จากธนาคารของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่
ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ภายในวันท าการถัดจากวันที่ได้รบัเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัท
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้  

2.3.2  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

                  2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจดัการได้รบั
ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บไดจ้รงิในวนัท าการขายที่บริษทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.4.3  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่
บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

2.4.4  ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้
สัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

    2.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่
จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มี
ดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่ 
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สามารถคนืเงินค่าสัง่ซื้อตามวธิีการในค าขอเปิดบัญชีกองทุนของผูส้ัง่ซื้อได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ
พิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้  

               เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธกีารช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัท
จดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถ้าม)ี  
-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี  
-  อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี  
-  บตัรเครดติ (credit card) (ถ้าม)ี 
-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุก
แห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจัดการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือ
บริษัทจัดการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปิดบัญชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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6.  บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสิทธใินการขายหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อัน
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

                     2.6 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่วงหนา้ 

               3. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ         : ม ี    
ชนิดจ่ายเงนิปันผล                           : ม ี   
ชนดิสะสมมูลค่า                              : ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั                          : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                              : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์                 : ม ี 
ชนดิผูล้งทุนพเิศษ                            : ม ี

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหัวข้อการ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เว้นแต่ได้รบัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรกบรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปิดให้บรกิาร ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกันได ้ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิใน
การเปิดให้บริการดงักล่าว โดยจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนัก่อนเปิดให้บริการที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

  3.1     การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน   

- กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคา
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

       วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ มายงั
กองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่
เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ี่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ 
หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้า
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ม)ี พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เมื่อบริษัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรับผู้สัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

3.2    วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

3.2.1     วธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

-  กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่ารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลี่ยนไปยงักองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐั
ระยะสัน้ เมื่อไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ
เป็นอย่างอื่น 

-  กรณีปกต ิ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ี ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการ
ของบริษทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) (ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถขอรับได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวันและเวลาท าการ หรือ
ช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่บริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ทีบ่รษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน 
และบรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่า
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ท ารายการ
สบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรือเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้น
แตบ่รษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการ มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เติม
ในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขาย



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ อินคมั         32                                                                                        

หรือรบัซื้อคืน เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือ
เพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผูส้ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบัญชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้   
 การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่าง  
 อื่น)  

   3.2.2  วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

 - กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกับเงื่อนไขวันและเวลาการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขของ
กองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

  - กรณีปกต ิ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และหลกัฐานการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วิธกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนปกต ิ   

บริษทัจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะแจ้งวนัเริม่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

-  กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกับเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่ อนไขวนัและเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

-  กรณีปกต ิ

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บริษทัจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

บริษัทจดัการจะแจ้งวนัเริม่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  
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3.2.3     ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ 
สิ้นวนัท าการ ที่บริษัทจดัการได้รบัค าสัง่สับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิ้นวนัท า
การ หลังจากที่บริษัทจดัการได้รบัค าสัง่สับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการ
สบัเปลี่ยนแล้ว บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในระยะแรก หากบรษิัทจดัการจะ
เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะตดิประกาศที่บริษทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนื ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมมูีลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือ
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ไปยงักองทุน
ปลายทาง  

ทัง้นี้หากบริษทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ทีใ่ช้
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัท
จดัการก าหนด  

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจัดการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี ้

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม
ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine)     
  (ถ้าม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี 

- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 
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- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บริก ารดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต .    
                         ก าหนด 

                     1.2  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ท า   
                                              ได ้ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด
การให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้
สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่สับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ  
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ภาคผนวก 2 

  ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

       1.   ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่น และหากบรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน
โดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะ
เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการที่ผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถือว่าได้รบัมติจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS หมายความว่า  ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ใน
ขอ้ 1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศนี ้ซึ่งมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุน
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. 
สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคา
ทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลัก
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรือ P/N 
ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เตมิดงันี ้
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2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ 
derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    

2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ ต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถ
เปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่
อาจท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้ชวนดว้ย 

2.2.3  ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถ
ไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มีข้อตกลงกับผู้ออก 
SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวนัที่ 15 
และวนัสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ 
บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคญั ใหผู้้ออก 
SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้ังคบักับกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบียนกับ TBMA และมกีาร
เสนอขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม่ 

2.2.5  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบ
ขอ้มูลที่น่าเชื่อถอืได้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบัตสิากล และ บลจ. ต้อง
ด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 

2.2.5.1  ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการค านวณ 
เดียวกับที่ใช้ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดงักล่าว ให ้
บลจ. ทุกวนัที่ 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็น
วนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม ภายในวันท าการ
ถดัไป 

2.2.5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคญั ใหผู้้ออก 
SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

     ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   
   ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
   1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย  

   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  
    1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา   

   สาร TS ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่

ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
 1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 
 1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้  
 1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  
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1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุนนัน้  

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟีดเดอร์  

1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  
1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน

ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

               สว่นท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

            ต้องเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. คู่สญัญา ต้องเป็นนิตบุิคคลดงันีท้ีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย์ 

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

               2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ต้องเป็นตราสาร ดงันี้ 
2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ีCredit 

Rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.2  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั ซึ่งมอีายุคงเหลือไม่เกนิ 1 ปี 
2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่ีก าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนั

ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
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2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่ีอายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้
2.4.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ต้องเป็น Credit Rating ที่

ไดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชื่อถอืและ
อ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating  

ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2  ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขี้อมูลราคาทีน่่าเชื่อถือ
และอ้างองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
2.6.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating  

ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

  2.7 ทรพัย์สนิอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกนิ 90 วนั  
4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการต้องปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) หรือ 
TSFC 

4.2  หา้มน าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เว้นแต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 
 4.2.1   เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว 
 4.2.2   เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า   

          ด้วย  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน   
          แก่ทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

4.3   มูลค่าของหลักทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิีการ   
 ดงันี้  

    มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
    ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอืตราสารตาม reverse repo  
  4.4   การด ารงมูลคา่ของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้  

4.4.1   มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2   กรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิ้นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทั 

  จดัการต้องเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีส่ามารถใชใ้น 
  การท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน  เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อและ 
  ทรพัย์สนิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว  ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีมู่ลค่า  
  หลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตาม  4.4.3 

4.4.3   ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ   
  ณ สิ้นวนั มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 
  ล้านบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่อง  
  ดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ่งไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา 
  (counterparty risk) แล้ว บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

    4.5   การค านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี ้
      4.5.1   ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 
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4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธรุกรรมทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญา
รายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดใหส้ามารถบังคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรือ
ตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้าม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6   discount rate ทีน่ ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา หลักทรพัย์ 
หรอืตราสารทีซ่ื้อแล้ว 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุน ดงัน้ี 

1.  คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ด้รบัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการใน
ฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืต้องเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

    1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

    1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

    1.3 กองทุนฟ้ืนฟู 

    1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

    1.5 ธนาคารพาณิชย ์

    1.6 บรษิทัเงนิทุน 

    1.7 บรษิทัหลกัทรพัย์ 

    1.8 บรษิทัประกนัชวีติ 

    1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มูีลค่าทรพัย์สนิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึน้ไป 

    1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

    1.11 นิตบุิคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2.  หลกัทรพัย์ที่ใหย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ หรอืหลกัทรพัย์ที ่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  

3.  การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี ้
    3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผู้ยมืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงนิ บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน. หรือ

ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออก

ตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่ีอายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างใดอย่าง

หนึง่ดงันี้ 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น Credit 

Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
3.1.7  หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์ใหแ้ก่กองทุน  
3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร

ทุนกองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 

    3.2   ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิห์รือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวธิีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. 
สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
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   3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสทิธิไ์ปโอนหรือขายต่อหรอืท าให้ไม่สามารถบังคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้
เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 

   3.4   ด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ สิ้นวนั ≥ 100% ของมูลค่าหลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื 
   3.5   ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัย์สนิดงันี้ 

3.5.1  เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี ้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษทัเงินทุน หรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้เป็นผูม้ภีาระผูกพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ270วนันับแต่วนัออกตัว๋ และ
เป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 
3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 

Credit Ratingทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3  ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4  reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์และหลกัประกนัใน
ธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 

สว่นท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่ สัญญาได้ต้ องมี Underlying อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลาย 
    อย่างดงันี้ 

1.1 ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบี้ย 

1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกับราคาของ Underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 
หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ Underlying ที่
เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง   
      ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อยา่งใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

     2.2.1  Derivatives on organized exchange 

     2.2.2 OTC Derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่
มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 
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2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที ่

      กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธิรบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี ้

3.1 เป็นดชันีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ Underlying หรือปัจจยัต่างๆ ที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้นี้ 
Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี ้

        3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

        3.2.1.2 ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 

        ในกรณีที่ เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน ้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดในข้อ 
        3.2.1.1 การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้ องน าองค์ประกอบที ่
        เกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน ้ ามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองค าหรือ             
น ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันอีื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 

 3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั ้น
โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัท ทัง้นี้ หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่ าว เป็นบริษัท ใน เครือของ บลจ. บลจ. นั ้นต้ องจัด ให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งท าง         
ผลประโยชน์ อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันดีงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ์ 

3.5.2 ดชันีสินคา้โภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภคภัณฑ์สินคา้ใด
สนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามข้อ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ         
ของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิัทจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่า        วธิกีาร
ค านวณของผูพ้ฒันาดชันดีงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจต้อง
ช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ อินคมั         42                                                                                        

ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี ้

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ย
ของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ให้ค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมภายในวนัท า
การถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มกีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอยา่งหนึ่งอย่างใดดงันี ้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่ งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้ อประกันความเสี่ยงด้านเครดิ ตที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผูข้าย
ประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงเมื่อเกิด Credit Event ขึ้น
โดยจะมผีลให้ขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีที่ไม่เกดิ Credit Event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุด
ในวนัครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default 
Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด Credit 
Event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด Credit 
Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์อ้างองิทีเ่กิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสินทรพัย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตัวที่อ้างอิงกบัอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) 
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่
เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit 
Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา 
มาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit Derivatives นัน้
อ้างอิงเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้อื่น ได้แก่ ตราสารหนี้ทีม่ีอันดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้
(Non-Investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) อย่างไรกต็าม กองทุน
อาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือทีต่ัวตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน
ได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ตวัตราสารหรือที่ผูอ้อก
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ตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนเท่านั ้น โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

        2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ 

บริษทัจดัการจึงอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรพัย์สินอื่น หรอืหาดอกผลโดยวิธอีื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรือ
ลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์
ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะ
เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถือว่าไดร้บัมตจิากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี ้การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาใน
ประเทศที่มหีน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรอืที่มีการซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

 ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆนอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนที ่2 – ส่วนที ่7 ในข้อ 

2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนต่างประเทศนี ้ซึ่งมี
คุณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 
1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทุน

ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมี
เงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. 
สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขี้อมูลราคา
ทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกั
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N 

ดงักล่าวต้องมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
2.1.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้สัง่จ่ายหรอืผู้ออกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เติมดงันี้ 
2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ 

derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    
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2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ ต้อง
เป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัย์สนิทีส่ามารถ
เปลี่ยนมือได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่
อาจท าใหก้องทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้ชวนดว้ย 

2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งมขีอ้ก าหนดหา้มเปลี่ยนมอื ผู้ออก SN ต้องยนิยอมใหก้องทุนสามารถ
ไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผู้ออก 
SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ 
บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   

2.2.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้้
ออก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 

 ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้ังคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และ  
  มกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
  ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ 

2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏใน
ระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถือไดซ้ึ่งเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัิสากล และ บลจ. 
ต้องด าเนินการจดัใหม้ขี้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึ่งเกดิจากวธิกีารค านวณ 

เดยีวกบัทีใ่ชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบข้อมูลทีน่่าเชื่อถือดงักล่าว ให ้
บลจ. ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็น
วนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรม ภายในวนัท าการ
ถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้้
ออก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   
ต้องมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 
2. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

2.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 
2.1.1 มคีุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรบัตราสาร 

TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
2.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

2.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่
ก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ
ดูแล ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 

2.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอ
ขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  
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2.1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุ้มครองผูล้งทุน อย่าง
เพยีงพอ ทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด 

2.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมี
การจ ากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว
เท่านั ้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้  (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
2.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใชก้ับ
กรณีทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP 

2.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใช้วธิีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 

2.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit  ของ 
MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สิน
ซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัย์สนิที่ไม่สามารถ
ลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF 
ดงักล่าว 

2.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS 
ต่างประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยได้ร ับความ
เหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความ
จ าเป็นและคา่ธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชี้ชวนดว้ย 

2.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1 
2.2.1  มคีุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรบัตราสาร 

TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
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ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง 

ดงันี ้

1.1 ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 

1.2 อตัราดอกเบี้ย 

1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นต้น 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันทีีม่อีงค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

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

ในกรณีที ่Derivatives อ้างองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาทีอ้่างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 
หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่
เป็นองค์ประกอบของดชันดีงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2.   เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้อ่เมื่อ 

2.1  กรณี MFไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  Derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC Derivatives ดงันี ้

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

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบุิคคลทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที ่    
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้ีสทิธริบัมอบหรือมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

    ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวต้องมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันทีีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying หรอืปัจจยัต่างๆที่
น ามาใช้ในการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ 
Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที่มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งค์ประกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
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ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในข้อ 3.2.1.1 การ
พจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอื
น ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดิบ หรอืเป็นดชันีราคาทองค าหรอื                
น ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีที่มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้
โดยตรงแล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัใหม้ีมาตรการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างมีประสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มูลอย่างทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ์ 

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภัณฑ์ทีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ของสนิคา้โภคภณัฑ์สนิคา้ใด
สนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ้่างอิงกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ตามข้อ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันเีงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณ
ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผูกพนั (cover rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัใหม้ีทรพัย์สนิของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

    บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขี้อตกลงใน OTC Derivatives ดงันี ้

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนยัส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง             
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยินยอมใหม้กีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit Derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัติามเงื่อนไข ดงันี้ 

7.1  เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2  เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่ง            
อย่างใด ดงันี้ 
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7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสามารถ
ในการช าระหนี้ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมี
ภาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามข้อตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซื้อ 
ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ Credit Event ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  
ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลาย
รายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการ
หนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อ
เกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของสินทรพัย์อ้างอิงทีเ่กดิจากการ
ลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทน
ในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ้่างอิงกบัอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัย์อ้างองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี 
ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนด
สญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3  ต้องใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสญัญา
มาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอื
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit Derivatives นัน้
อ้างอิงเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนต้องชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารหนี้อื่น ไดแ้ก่ ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-
Investment grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุน
ในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่ีอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-
investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือทีต่วัตราสารหรอืทีผู่อ้อกตราสารในอนัดบั
ทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ตารางสรปุอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม : 

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมไีวซ้ึ่งหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิัทจดัการจะลงทุน
ใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

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

2.1 กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2   2.2 กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2  

     อนัดบัแรก 
ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1 ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมลีักษณะ ไม่เกนิ 20% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1 ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
      เป็นประกนั  

 

(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่ า งป ระ เท ศ ห รือผู้ มี ภ าร ะผู กพั น มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
Credit Rating แบบ  national scale ซึ่ ง
ประเทศนัน้ต้องมี sovereign rating อยู่ใน
ระดบั investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรอื SN ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับแต่วนัที่

ลงทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพนั
ตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี้ 

  5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 
 สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

  5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 

ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 
(1) 10%   
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 
     ในbenchmark+5% 
 

6 ทรพัย์สนิดงันี้  
6.1   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ร ับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร 
Basel III 

6.1.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

ไม่เกนิอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุนใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.1.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้  ≤ 397 วนั 

นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 
6.1.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้อง บุคคล
ดงันี้ 
6.1.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ

ไทยเป็นสมาชกิ 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่ างประเทศที่มีลักษณะ

ท านองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2                      

6.1.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ ในระบบของ regulated 
market 

6.2  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั investment  
grade 
6.2.1  reverse repo 
6.2.2  OTC Derivatives 

6.3  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 3.13.2 ส่วน
ที ่2 ขอ้ 2.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย
ดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

7 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั

หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
  

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

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี ้ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

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

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็น
ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื Derivatives) 

   -  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยใน  
 รอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่ ี 
 อายุโครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลี่ย  
 ตามรอบอายุกองทุน 

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

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 
2.1  B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับ

โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมี
เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่) 

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

 สารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
 2.4.1  มลีกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 :   

 อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอื 
 คู่สญัญา (single entity limit) 

       2.4.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade   
        หรอืไม่ม ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 
4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
5 total SIP ซึ่งไดแ้ก่  

5.1  ทรพัย์สนิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้
ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lII และ SN ทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 
 

6 ทรพัย์สนิดงันี้ 
6.1 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน 
6.2 ตราสาร Basel III 

 6.3 Derivatives หรอื Structured Note เป็นตราสารตาม 6.1-6.2 

ไม่เกนิ 20 % 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
7 Derivatives ดงันี ้

7.1  การเขา้ท าธุรกรรม 
      Derivatives ทีม่ ี

ไม่เกนิมูลค่าความเสีย่งทีม่อียู่  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
      วตัถุประสงค์เพื่อการลด 
      ความเสีย่ง (hedging) 

 7.2  การเขา้ท าธุรกรรม  
      Derivatives ทีม่ใิช่ 
      เพื่อการลดความเสีย่ง   
      (non-hedging) 

global exposure limit 

7.2.1   กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยต้องไม่เกนิ 100% 
ของ NAV 

7.2.2   กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซ้อน 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยมูลค่าความเสยีหาย
สูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี้ 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อขาย  
ล่วงหน้าทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรอืการลงทุน
ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซับซอ้น (exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 
product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

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

ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทนัน้ 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา

สาร Basel III และศกุูกของผูอ้อกราย
ใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัตา่งประเทศ) 

2.1  ไม่ เกิน  1 ใน  3 ของมูลค่ าหนี้ สินทางการเงิน  ( financial liability)     
  ของผู้ออกตราสารรายนั ้น ตามที่ เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ   
  รอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

       ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สนิทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนัน้
จะต้องเป็นข้อมูลที่มกีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่ ้ออกตรา
สารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงิน
ในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี Credit Rating อยู่ในระดับต ่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 
รายเดียวกนัรวมกันไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณา
เป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดงันี้) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 

 10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
        11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล 

   ตาม 1. – 9. 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง  - ไม่เกิน 1 ใน  3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือกองทุน    

   CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนในกรณีดงันี ้

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1.1) มขีนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง 
การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิตาม
มาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International 
FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็น
เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 
วนันับแต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนใน
ทรพัย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่
กรณีและใหจ้ดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (2)  บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินดังกล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณีที่ทรพัย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี ้
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(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สินที่เกนิอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้อง
ไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วนน้ี 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท
ทรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ตามขอ้ 1 ใน
ส่วนที ่3 

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดท้ายของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 
(3) (ก) 

(4) เมื่อบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดังกล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนได้ และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจนเป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  บรษิัทจดัการต้อง
จดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่ง
รายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่
ลงทุน (concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รบัการ
ผ่อนผนัจากส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรือลดการมีอ านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่้องท าค าเสนอซื้อ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อก าหนดทีส่ามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฎกรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรอืข้อก าหนดที่สามารถลงทุนได ้บรษิัทอาจลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไปได ้ 
(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 
(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรอืไดส้ิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวขอ้ง 

แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 
(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

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

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรือบรษิัทจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผูล้งทุน ใหบ้ริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหก้ับผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผลแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ 
หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 
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สว่นท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน ์แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วนัท า
การนับแต่วนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนน้ี 

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบริษัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 
วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผูล้งทุนท า
การขายคนืหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้อง
ค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธกีารดงักล่าวต้อง
มรีะยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้วบริษัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้ังคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้ังคบั บริษทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้เพิม่เตมิ 

 
 



 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
  
➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั   เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม   ทัง้น้ี ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
เอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพือ่บริษัทจดัการได้ท่ีบริษทั
จดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะ
สามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ 

 

➢  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ
แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุน
การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั  ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี 
ไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 
www.principal.th 

➢  บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้
ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืน
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษัท
จดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้
บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน
ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


